Kallelse/underrättelse
Sida 1

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens sammanträde
Tid:
Plats:

Tisdagen den 14 februari 2017 kl. 14:00
Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, plan 5

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet får själv kontakta sin
ersättare för tjänstgöring.
Mariestad den 9 februari 2017
Suzanne Michaelsen Gunnarsson
ordförande
Tidplan
Ärende 2 – 14
Fika
Ärende 15
Ärende 16
Ärende 17
Ärende 18
Ärende 19
Ärende 20 – 26

Ewa Sallova
nämndsekreterare

kl. 14.00 – 16.00
kl. 16.00 – 16.15
kl. 16.15 – 16.25
kl. 16.25 – 16.45
kl. 16.45 – 17.05
kl. 17.05 – 17.20
kl. 17.20 – 17.40
kl. 17.40 -

ÄRENDELISTA
Upprop
Val av protokolljusterare

Förslag: Björn Nilsson
15 februari 2017

1. Godkännande
n
av dagordning
k
2. Bokslut
n
2016 för tekniska
nämndens
k
verksamheter i
Mariestad

Elisabeth Westberg
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ÄRENDELISTA
3. Ombudgetering
n
2016-2017,driftElisabeth Westberg
ochk investeringsbudget för tekniska
nämndens verksamheter i
Mariestad
4. Slutredovisning
n
av
investeringsprojekt
k
2016 för
tekniska nämndens verksamheter i
Mariestad

Elisabeth Westberg

5. Bokslut
n
2016 för tekniska
nämndens
k
verksamheter i
Töreboda

Cathrin Hurtig Andersson

6. Ombudgetering
n
2016-2017,driftCathrin Hurtig Andersson
ochk investeringsbudget för tekniska
nämndens verksamheter i
Töreboda
7. Slutredovisning
n
av
investeringsprojekt
k
2016 för
tekniska nämndens verksamheter i
Töreboda

Cathrin Hurtig Andersson

8. Bokslut
n
2016 för tekniska
nämndens
k
verksamheter i
Gullspång

Cathrin Hurtig Andersson

9. Ombudgetering
n
2016-2017,driftCathrin Hurtig Andersson
ochk investeringsbudget för tekniska
nämndens verksamheter i
Gullspång
10. Slutredovisning
n
av
investeringsprojekt
k
2016 för
tekniska nämndens verksamheter i
Gullspång

Cathrin Hurtig Andersson

11. Fördelning
n
av investeringsmedel i
Gullspångs
k
kommun år 2017

Cathrin Hurtig Andersson

12. Uppföljning
n
av tekniska nämndens Michael Nordin
målk 2016 i samband med bokslut
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ÄRENDELISTA
13. Uppföljning
n
av interkontroll 2016 i Michael Nordin
samband
k
med bokslut
14. Internkontrollplan
n
för tekniska
nämnden
k
2017

Michael Nordin

15. VAn Mariestad
Johanna Klingborn
Riskanalys
k
för Mariestads
vattenintag samt skyddsområde för
vattenintaget och regler kring detta
16. Gata
n Mariestad
Skötselplan
k
för parkytor i
Mariestads kommun

Jan Larsson

17. Gata
n Mariestad
Information
k
- Projektering och
ombyggnad av Stockholmsvägen
övre delen (Sjöhagaparken)

Johan Bengtsson

18. Fastighet
n
Mariestad
Magnus Persson
Internremiss
k
till tekniska nämnden.
Motion om solceller
19. Fastighet
n
Gullspång
Jim Gustavsson
Information
k
om skollokalsprojekt i
Gullspång
20. VAn Gullspång
Omdisponering
k
av
investeringsmedel till Projekt VAsanering Åsterudsvägen i Hova

Michael Nordin

21. VAn Gullspång
Omdisponering
k
av
investeringsmedel till VA-sanering
Storängsgatan i Gullspång

Michael Nordin

22. Gata
n MTG
Uppdrag
k
till verksamhet teknik att
vid större evenemang föra en
tydligare dialog mellan verksamhet
teknik och arrangörer för skötesel
av markytor

Michael Nordin
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23. Delegationsbeslut
n
2017
k
24. Anmälan
n
av arbetsutskottets
protokoll
k
2017
25. Aktuell
n
information/frågor
k
26. Uppdrag
n
från tekniska nämnden till
verksamhet
k
teknik

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, 14 februari 2017, kl. 14.00 – 16.55

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Gunnar Bohlin
Anders Bredelius
Torbjörn Jansson
Sune Jansson
Sven Olsson
Björn Nilsson
Lars Göran Kvist
Peter Granath
Johan Jacobsson
Mats Karlsson

(S)
(KD)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)

Ordförande
1:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Övriga deltagare

Andreas Svensson
Elisabeth Westberg
Cathrin Hurtig Andersson
Johanna Klingborn
Jan Larsson
Johan Bengtsson
Magnus Persson
Jim Gustavsson
Michal Nordin
Ewa Sallova

(C)

Ersättare
Verksamhetsekonom § 21-23
Verksamhetsekonom § 24-30
Miljöingenjör § 34
Driftchef enhet park/hamn § 35
Projektchef va/gata § 36
Fastighetsförvaltare § 37
Fastighetsförvaltare § 38
Tf. teknisk chef
Sekreterare

Justerare

Björn Nilsson

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik efter överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Björn Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 20-45

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-02-14

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Anslagsdatum

2017-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-03-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 20

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 4

Tekniska nämnden
Tn § 21

Dnr 2017/00025

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Mariestads kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Mariestads kommun under år 2016.
Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 913 tkr.
Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på
2 453 tkr.
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

Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun
2016, daterat 2017-02-02.
Verksamhetsberättelse för tekniska nämnden, rev. 2017-02-10.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Mariestad”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 5

Tekniska nämnden
Tn § 22

Dnr 2017/00028

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att:


Underskottet på den taxefinansierade VA-verksamheten (-2 453 tkr) regleras
mot fond enligt antaget regelverk.



Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Mariestads kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Mariestads kommun.
De senaste åren har flera exploateringsområden vuxit fram. För att hålla skötselnivån,
då de totala ytorna blir mer omfattande, behövs mer resurser tillföras verksamheten.
Signaler finns (rikstäckande enkätundersökningar) på att kommuninvånarna förväntar
sig en högre standard på bl.a. skötseln av våra gator. Då gatuverksamheten gjorde ett
överskott år 2016 föreslås detta ombudgeteras till 2017.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 288 033 tkr och utfallet blev 264 810 tkr,
vilket innebar en avvikelse på 23 223 tkr. Totalt föreslås 18 569 tkr ombudgeteras
enligt följande fördelning per avdelning:


VA-avdelningen 8 012 tkr



Kart- och mätavdelningen 0 tkr



Gatuavdelningen 10 909 tkr



Fastighetsavdelningen 3 036 tkr



Städavdelningen 0 tkr



Exploateringsverksamheten -3 388 tkr

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med ändringen att ombudgetering
för fastighetsavdelningen korrigeras från 3036 tkr till 3836 tkr enligt dokumentet
”Ombudgetering investeringar från 2016 till 2017, rev. 2017-02-09”.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 6

Tekniska nämnden
Tn § 22 (forts.)

Dnr 2017/00028

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut och yrkar att ombudgetering
för fastighetsavdelningen korrigeras från 3036 tkr till 3836 tkr enligt dokumentet
”Ombudgetering investeringar från 2016 till 2017, rev. 2017-02-09”.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till
beslut och Erikssons (KD) ändringsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar
enligt förslagen.
Underlag för beslut

Dokumentet Ombudgetering drift från 2016 till 2017, daterat 2017-02-02.
Dokumentet Ombudgetering investeringar från 2016 till 2017, rev. 2017-02-09.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016 till 2017
Mariestads kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14
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Tekniska nämnden
Tn § 23

Dnr 2017/00031

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads
kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Mariestads kommun år 2016.
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

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016 inklusive Sjöstaden,
rev. 2017-02-96.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Mariestad”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14
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Tekniska nämnden
Tn § 24

Dnr 2017/00026

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Töreboda kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Töreboda kommun under år 2016.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 750 tkr, exkl.
kapitalkostnader.
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på 405
tkr bättre än budget vilket innebär ett nettoresultat på +405 tkr även när
kapitalkostnaderna som ligger kvar i Töreboda Kommun tillkommer.
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

Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun
2016.
Dokumentet Årsbokslut 2016 Töreboda (Tekniska nämnden).
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14
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Tekniska nämnden
Tn § 25

Dnr 2017/00029

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Töreboda kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Töreboda kommun.
Under år 2016 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 19 777 tkr och
utfallet blev 19 027 tkr, vilket innebar ett överskott om 750 tkr. Den
intäktsfinansierade verksamheten redovisade ett resultat om -6 568, vilket är 405 tkr
mer än budget om – 6 163 tkr.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 53 545 tkr och utfallet blev 29 799 tkr, vilket
innebar en avvikelse på 23 746 tkr. Totalt föreslås 24 444 tkr ombudgeteras enligt
följande fördelning per avdelning:


VA-avdelningen 12 610 tkr



Gatuavdelningen 3 147tkr



Fastighetsavdelningen 8 687 tkr

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

Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (investeringar).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14
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Tekniska nämnden
Tn § 25 (forts.)

Dnr 2017/00029

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016
till 2017 Töreboda kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 11

Tekniska nämnden
Tn § 26

Dnr 2017/00032

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda
kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Töreboda kommun år 2016.
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

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14
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Tekniska nämnden
Tn § 27

Dnr 2017/00027

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspångs kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Gullspång kommun under år 2016.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott på 132 tkr. exkl.
kapitalkostnader.
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på 270
tkr bättre än budget vilket innebär ett nettoresultat på +270 tkr även när
kapitalkostnaderna som ligger kvar i Gullspångs Kommun tillkommer.
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

Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun
2016.
Dokumentet Årsbokslut 2016 Gullspång (Tekniska nämnden).
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspång”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 28

Dnr 2017/00030

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Gullspångs kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Gullspångs kommun.
Under år 2016 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 20 867 tkr och
utfallet blev 20 999 tkr, vilket innebar ett underskott om 132 tkr. Den
intäktsfinansierade verksamheten redovisade ett resultat om -3 257, vilket är 270 tkr
mer än budget om – 2 987 tkr.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 48 329 tkr och utfallet blev 7 188 tkr, vilket
innebar en avvikelse på 41 141 tkr. Totalt föreslås 41 252 tkr ombudgeteras enligt
följande fördelning per avdelning:


VA-avdelningen 814 tkr



Gatuavdelningen -176 tkr



Fastighetsavdelningen 40 614 tkr

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

Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (investeringar).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14
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Tekniska nämnden
Tn § 28 (forts.)

Dnr 2017/00030

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016
till 2017 Gullspångs kommun ”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 29

Dnr 2017/00033

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i
Gullspångkommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Gullspångs kommun år 2016.
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

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspång”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 16

Tekniska nämnden
Tn § 30

Dnr 2016/00161

Fördelning av investeringsmedel i Gullspångs kommun år 2017

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Gullspångs kommun i enlighet med förslaget.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2017
avseende verksamhet teknik 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. Tekniska nämnden
Underlag för beslut

Förslag till fördelning av rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Gullspångs kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Gullspångs kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 31

Dnr 2015/00109

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med
bokslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av tekniska nämndens mål för år 2016
och överlämnar dem till kommunstyrelsen i Mariestad
Bakgrund

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med
måluppfyllelsen. Verksamhet teknik har upprättat ett förslag till uppföljning av de
beslutade målen för tekniska nämnden år 2016 där samtliga mål förutom ett är
uppfyllt.
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 t.f. teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
Tekniska nämndens mål 2016 i samband med årsbokslut”
Målmatris, ”Uppföljning av nämndmål 2016”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 18

Tekniska nämnden
Tn § 32

Dnr 2016/00065

Uppföljning av interkontroll 2016 i samband med bokslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll för
år 2016.
Bakgrund

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med intern kontroll.
Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de genomförda
kontrollmomenten för år 2016.
Under året har det i huvudsak varit två punkter med avvikelser/förbättringspotential;
Avvikelser
Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer påkallar
detta till enhetschefer. Under året åtgärden haft önskat resultat då punkten haft en
positiv utveckling.
"Tillämpning av projektöverenskommelse": Åtgärd: Projektavdelningen är
uppmärksammad och ska införa detta som rutin. Under året har åtgärden gett viss
effekt, men fortsatt arbete behöver göras för att skapa tydliga överenskommelser. En
bredare implementering av ”Projektmodellen” kommer att prioriteras under 2017.
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 t.f. Teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av plan
för intern kontroll 2016”.
Bilaga Uppföljning av plan för internkontroll 2016 Tekniska nämnden.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 33

Dnr 2017/00014

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2017

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden fastställer Plan för internkontroll 2017.
Bakgrund

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2017. Intern
kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet
är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att:
- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi
- Styra mot effektivitet
- Ha ordning och reda
- Skapa trygghet och stärka varumärket
Varje år beslutas om en plan för interkontroll där man väljer att fokusera på några
kontrollmoment.
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

Plan för internkontroll 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Plan för intern
kontroll 2017”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 20

Tekniska nämnden
Tn § 34

Dnr 2016/00763

Riskanalys för Mariestads vattenintag samt skyddsområde för
vattenintaget och regler kring detta

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Tekniska nämnden har ställt två frågor gällande Mariestads vattenintag till
verksamhet teknik. Här följer verksamhet tekniks svar:
Finns det någon riskanalys för Mariestads vattenintag?
Det har tidigare gjorts riskanalyser för dricksvattenförsörjningen i Mariestad. Men det
finns behov av att göra en detaljerad riskanalys för Mariestadsfjärden som
råvattentäkt. En sådan planeras till 2018.
Finns det något skyddsområde kring intaget och om det finns vilka regler gäller där?
Det finns inget vattenskyddsområde för råvattentäkten i Mariestadsfjärden. Arbetet
med att fastställa ett vattenskyddsområde bör startas upp efter genomförd riskanalys.
Här följer ytterligare bakgrundsinformation:
Under 2016 lät Vänerns vattenvårdsförbund göra en övergripande riskanalys för
Vänern som råvattentäkt. Riskanalysen avgränsades till att omfatta Vänern och ett
strandområde på cirka 300 meter runt sjön där även större tillrinnande vattendrag
beaktades. Berörda kommuner och myndigheter bidrog med information om kända
riskkällor inom följande grupper:


Bebyggelse



Jordbruk och skogsbruk samt handelsträdgårdar och fiskodling



Trafik och transporter



Upplag och utfyllnadsarbeten



Markarbeten



Miljöfarlig verksamhet



Förorenad mark



Extrem väderlek och klimatförändringar

Riskanalysen är av övergripande karaktär och risksituationen bedöms ej platsspecifikt
och med de lokala förhållanden och riskkällor som finns i respektive kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Tekniska nämnden
Tn § 34 (forts.)

Dnr 2016/00763

Mariestads kommun har tidigare gjort riskanalyser för hela kedjan i
dricksvattenförsörjningen, dvs. från råvattentäkt till tappkran. En del i detta arbete
har varit att identifiera, kontrollera och övervaka kritiska kontrollpunkter för att
förebygga och upptäcka händelser och störningar i dricksvattenproduktionen. En
kritisk kontrollpunkt är naturligtvis råvattentäkten och förändringar i vattenkvaliteten
vid respektive intagsledning.
Det finns dock ändå ett behov av att göra en detaljerad riskanalys av riskkällor som
kan påverka råvattenkvaliteten i Mariestadsfjärden. En sådan riskanalys är planerad
till 2018 och bör även peka ut lämpliga riskreducerande åtgärder. Inrättande av
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är exempel på en sådan
åtgärd.
Ett vattenskyddsområde kan reducera risker genom att det synliggör vattentäkten i
den fysiska planeringen och visar att den är ett skyddsvärt objekt att ta hänsyn till.
Genom vattenskyddsföreskrifterna regleras verksamheter som riskerar att förorena
eller på annat sätt skadligt påverka vattentäkten. Ett vattenskyddsområde visar också
inom vilket område övriga riskreducerande åtgärder ska prioriteras. Exempel på
risker som kan regleras med skyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde är:


Enskilda avlopp



Hantering av petroleumprodukter



Hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen



Strandbete



Olika typer av upplag



Täktverksamhet och markarbeten

Karlstads kommun och Melleruds kommun har fastställda vattenskyddsområden för
sina råvattenuttag i Vänern. Och i Lidköping, Götene, Säffle, Åmål och Vänersborg
pågår det arbete med att fastställa vattenskyddsområden.
Det finns inget vattenskyddsområde för vattenintaget i Mariestadsfjärden i dag. Om
det beslutas om lagförändringar i enlighet med Dricksvattenutredningensförslag
åligger det kommunen att ansöka om inrättande av vattenskyddsområde för
Mariestadsfjärden senast den 1 januari 2022. VA-avdelningen anser att arbetet med
att inrätta ett vattenskyddsområde bör startas upp under 2018 efter genomförd
detaljerad riskanalys. Det är i enlighet med förslag till anpassningsåtgärd i
kommunens klimatanpassningsplan respektive VA-plan.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 34 (forts.)

Dnr 2016/00763

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 § 251/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och tf. teknisk chef
Michael Nordin ”Riskanalys för Mariestads vattenintag samt skyddsområde för
vattenintaget och regler kring detta”.
Expedierats till:
Miljöingenjör Johanna Klingborn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 23

Tekniska nämnden
Tn § 35

Dnr 2016/00068

Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden antar Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun.
Bakgrund

Under flera års tid har Mariestads kommuns parkenhet saknat en beslutad
skötselplan för kommunens parkytor. Detta har resulterat i att medarbetare och
chefer efter bästa förmåga gjort de insatser som verksamheten på ett rutinmässigt sätt
prioriterat. Mängder av synpunkter och önskemål från kommuninvånare har
inkommit och även dessa har tillmötesgåtts eller åtgärdats efter verksamhetens egen
prioritering och tillgången på ekonomiska resurser.
Detta arbetssätt har lett till en ineffektiv vardag där planeringen varit kortsiktig och
ofta sönderryckt då akuta önskemål kommit emellan.
På tekniska nämndens sammanträde 2016-01-26 gavs i uppdrag till verksamhet
teknik att ta fram en skötselplan för kommunens parkytor.
Verksamhet teknik har arbetat fram ett förslag till skötselplan vilket varit en
utmaning då det inte funnits någon tidigare. Skötselplanen som verksamheten förslår
har tagit sin utgångspunkt i vad som gjorts de senaste åren och ett bedömt önskat
läge. Skötselnivårena i förslagen plan är en utmaning men ett rimligt mål att nå då
verksamheten bedömer att effektiviseringar kan göras genom en bättre planering.
På Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-04 redovisades
skötselplanen och beslut togs att återremittera ärendet för att komplettera med karta
över skötselområdena samt resursbehov. Verksamhet teknik har därefter gjort
följande uppdateringar i planen:


Uppdaterat med kartor över skötselområdena



Korrigerat namnet på Gärdesparken/Universitetsparken till Gärdesparken



Kompletterat med bilaga Resursbehov

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 35 (forts.)

Dnr 2016/00068

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef enhet park/hamn Jan Larsson och tf. teknisk
chef Michael Nordin ” Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun”.
Skötselplan för parkytor Mariestads kommun
Bilaga Resursbehov
Expedierats till:
Driftchef enhet park/hamn Jan Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 36

Dnr 2015/00417

Information - Projektering och ombyggnad av Stockholmsvägen
övre delen (Sjöhagaparken)

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen och vidarebefordrar informationen till
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad.
Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att revidera flerårsbudget för
Stockholmsvägen.
Bakgrund

Under perioden 2012-2015 har Stockholmsvägen byggts ut etappvis på från Centrum
till och med Mariagatan. Under 2015 och 2016 har arbetet med utredning och
projektering av ytterligare etapper fortsatt. Byggstart för etapp 3 startade i november
2016.
Etapper
Planerade etapper för 2016-2017 är uppdelade i delsträckor.
3.1 Mariagatan-Sjöhagaparken, 3.2 Sjöhagarken-Carlbecksvägen,
3.3 Carlbecksvägen-Madlyckevägen samt Sjöhagaparken, övre delen.
Tidplan
3.1 Mariagatan-Sjöhagaparken, byggstart tidigt vt 2017 klar juni.
3.2 Sjöhagarken-Carlbecksvägen, byggstart nov 2016, klart juni 2017.
3.3 Carlbecksvägen-Madlyckevägen, byggstart prel. augusti 2017, klart vt 2018.
Sjöhagaparken, övre delen, byggstart jan 2017, klart under 2017.
Ekonomi och Budget
Efter detaljprojektering har en detaljerad kostnadsberäkning tagits fram och fördelats
mellan Gata/VA för etapp 3.1-3.2 och för Sjöhagaparken. Se tabell S3.
Kostnaderna för VA-ombyggnaden i Stockholmsvägen har ökat mot tidigare
översiktlig kostnadsberäkning på grund av faktorer som är svåra att påverka.

Justerandes signatur



Stora dimensioner och dyrt VA-material



Ledningarna placerade i nytt läge på norra sidan med omfattande
sprängnings- och besiktningskostnader.



Fasta hinder under mark medför ny ledningssträckning vid Madlyckevägen.



Ökade kostnader på grund av passerande fordonstrafik.

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 36 (forts.)

Dnr 2015/00417

Kostnaderna för gatuombyggnaden ligger inom budgeterade medel.
Under projekteringstiden har styrgruppen beslutat om följande förändringar:


att söka statsbidrag för kollektivtrafiksåtgärder för hållplats Johannesberg.



dubbelsidig belysning på sträckan 3.1-3.3 till en kostnad av 360 tkr.



att minska bredden på gång och cykelvägarna från drygt 5m till 4,5 m.
Breddminskningen innebär att Stockholmsvägen blir mer proportionerlig och
ca 500 tkr billigare att bygga.

Kostnaderna för ombyggnad av Sjöhagaparken har minskat avsevärt på grund av
följande faktorer:


Förenklat utförande



Möjlighet att undvika berg



Samordning med projekt Sjölyckan

Etapp
3.1
3.2
3.3
Sjöhagaparken

Etappkostnad
4000
4350
7550
5400

Fördelning

VA
2800
3045
5705
4860

Gata
1200
1305
2445
540

15810

5490

Kostnaderna för etapp 3 och Sjöhagaparken är ca 22 miljoner 2016 och 2017.
Budgeterade medel till Stockholmsvägen 2016 och 2017 är gemensamt 24 miljoner.
Fördelning VA/Gata 16 miljoner/8 miljoner.
Kostnaderna för gatuombyggnad för hela övre delen i samband med ledningsbyte
bedöms rymmas inom budgeterade medel för åren 2016-2019 i dagsläget 4X4
miljoner i gaturamen.
Kostnaderna för ombyggnad av ledningsnätet för hela övre delen och tillhörande
dagvattenlösningar ryms inte inom budgeterade medel 2016-2018 3X8 miljoner i VAramen. I flerårsbudgeten för Stockholmsvägen, övre delen ingår inte
fördröjningsåtgärder i Sjöhagaparken
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 36 (forts.)

Dnr 2015/00417

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 tf. teknisk
chef Michael Nordin.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Projektchef va/gata Johan Bengtsson
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 37

Dnr 2016/00747

Internremiss till tekniska nämnden. Motion om solceller

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden lämnar följande yttrande på remiss gällande motion om solceller:
Förutsättningar
Mariestads kommun har stora takarealer där installationer av solcellsanläggningar är
möjliga på både platta och lutande tak. En påbörjad inventering finns upprättad av
energirådgivarna där möjligt takyta/energiuttag beskrivs(bilaga 1), utan hänsyn tagen
till lämplighet.
Varje tak kräver en utredning innan installation, med avseende på lämpligt objekt,
läge och skuggning på takyta.
Motionen linjerar väl med följande antagna miljömålsdokument


Energi-och klimatplan, antagen i MTG 2008



Energieffektiviseringsstrategi ett grönt och skönt MTG, Antagen 2012 i
MTG

Teknik
En solcellsanläggning består av solcellspaneler, växelriktare, central och elmätare.
Det finns två varianter på solpaneler en mjuk som kan limmas mot exempelvis ett
platt tak och en hård så kallad kiselpanel den lämpar sig på underlag där det behövs
ett stativ för fastsättning av panelen typ tegeltak mm.
Den mest ultimata placeringen av solceller är på ett tak som ligger i syd sydvästlig
riktning och har en taklutning på ca 30-50 grader.
Växelriktare behövs för att omvandla likströmmen från solcellspanelerna till
växelström som kan levereras ut på nätet, livslängden på växelriktare är ca 15 år,
vilken man får räkna med att byta minst en gång under anläggningens livslängd.
Ekonomi och livslängd
Livslängden på solcellspaneler är upp till 30 år, men man räknar med att efter 25 år så
har solcellspanelerna tappat 20 procent av effekten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 37 (forts.)

Dnr 2016/00747

Exempel
En anläggning med: 11kw solceller upptar ca 68 kvadratmeter takyta och ger en
årsproduktion på ca 10 450kwh, elen som produceras kan antingen säljas (spottpriset
-1 till 5 öre) eller kvittas mot förbrukningen i just den fastigheten där anläggningen är
installerad, det gör att pay off tiden hamnar någonstans mellan 12 – 18 år, beroende
på el priset och för stunden möjliga bidrag att söka samt prisbilden för att sälja den
lokalt producerande energin(överskottet)
En solcellsanläggning av denna storlek kostar ca 200-250 tkr.
Bakgrund

Leif Udéhn (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska införa krav på
att det ska installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av
kommunala fastigheter. Udéhn (S) föreslår även att Mariestads kommun ska utreda
möjligheterna att på ett effektivt sätt placera solceller på redan befintliga fastigheter
som tillhör det kommunala fastighetsbeståndet.
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 28 november 2016 (Kf § 123/2016) att
överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.
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

Internremiss till tekniska nämnden. Motion om solceller.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Yttrande på gällande motion om solceller”
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 38

Dnr 2015/00012

Information om skollokalsprojekt i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Skollokalsprojektet gällande renovering och ombyggnad av lokaler för skola och
förskola i Gullspångs kommun går nu in i nästa fas, utförandet.
Samtliga beslut gällande ekonomi är fattade i Gullspång, projektet får ta del av de
bidrag som lämnas av boverket. Bidragsansökningarna är inskickade till Boverket och
besked ges när startbesked beviljas från Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Underlag för etapp 2 i avtal med partnering-entreprenören är klart. En
etappindelning/prioriteringslista på delar som kan förändras eller tas bort har
förhandlats fram i projektgruppen och godkänts av Barn utbildning och
kulturnämnden i Gullspång.
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 fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och tf. teknisk chef
Michael Nordin Information om skollokalsprojektet i Gullspångs kommun”
Protokollsutdrag Kf § 183/2016.
Expedierats till:
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 39

Dnr 2017/00037

Omdisponering av investeringsmedel till Projekt VA-sanering
Åsterudsvägen i Hova

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden omdisponerar 300 tkr, från år 2017 VA-investeringsram till
Projekt ”VA-sanering Åsterudsvägen i Hova”.
Bakgrund

Parallellt med Åsterudsvägen går ett VA-ledningsstråk som ansluter mot vatten- och
spilledningar på åkermark öster om samhället. Stråket korsar Åsterudsvägen öster om
Finells väg. Just den sträckan är hårt drabbad av vattenläckor. För att undvika
framtida driftstörningar vill VA-avdelningen lägga om nämnda sträcka på cirka 100
meter. Samtidigt läggs vattenledningen om så att den ansluter mot ledningarna på
åkermark söder om Åsterudsvägen, på så sätt undviker vi grävning i asfalt.
Arbetet planeras att utföras av Serviceenhet Gullspång under senvinter-vår 2017, och
beräknas kosta cirka 300 tkr.
Projektets kostnad på 300 tkr föreslås omdisponeras från Tekniska förvaltningens
investeringsram för 2017.
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

Karta Åsterudsvägen
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Omdisponering av
investeringsmedel till "Projekt VA-sanering Åsterudsvägen i Hova".
Expedierats till:
Tf. teknisk chef Michael Nordin
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 32

Tekniska nämnden
Tn § 40

Dnr 2017/00038

Omdisponering av investeringsmedel till VA-sanering
Storängsgatan i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden omdisponerar 800 tkr, från år 2017 VA-investeringsram till
Projekt ”VA-sanering Storängsgatan”.
Bakgrund

Cirka 60 meter vatten- och spillvattenledning i Storängsgatans västra del är i mycket
dåligt skick. För att säkerställa god drift i framtiden vill VA-avdelningen gräva upp
och byta ut dessa ledningar. Ledningsstråket ställde till problem i samband med
vattenläcka 2016, då trasiga ventiler försvårade lagning av läckan. Man
uppmärksammade också att betongen i spillvattenledningen var av mycket dålig
kvalité,
Arbetet planeras att utföras av Serviceenhet Gullspång under vår 2017, och beräknas
kosta cirka 800 tkr.
Projektets kostnad på 800 tkr föreslås omdisponeras från Tekniska förvaltningens
investeringsram för 2017.
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

Karta Storängsgatan
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Omdisponering av
investeringsmedel till VA-sanering Storängsgatan i Gullspång”.
Expedierats till:
Tf. teknisk chef Michael Nordin
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 33

Tekniska nämnden
Tn § 41

Dnr 2016/00404

Uppdrag till verksamhet teknik att vid större evenemang föra en
tydligare dialog mellan verksamhet teknik och arrangörer för
skötsel av markytor

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks upprättade informationsbrev och
ger i uppdrag att skicka ut brevet och följa upp det med en muntlig dialog under
våren.
Tekniska nämnden anser med detta att uppdraget är fullföljt.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2016-05-31 att ge i uppdrag till
Verksamhet Teknik att föra en tydligare dialog mellan verksamhet teknik och olika
arrangörer för skötsel av markytor. Verksamhet teknik har behandlat uppdraget och
finner det lämpligast att genom ett utskick till ansvariga inom Näringsliv, Turism,
Kultur och kommunikation i de tre kommunerna med en påminnelse/uppmaning
om vikten att tidigt ge verksamhet teknik information.
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 Tnau 171/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Dialog mellan
verksamhet teknik och arrangörer för skötsel av markytor vid större evenemang”.
Expedierats till:
Tf. teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 42

Dnr 2017/00007

Delegationsbeslut 2017

Tekniska nämndens beslut

Delegationsbeslut gällande beviljade bostadsanpassningsbidrag för januari 2017
anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 34

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 43

Dnr 2017/00009

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2017

Tekniska nämndens beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 35

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 44

Dnr 6433

Aktuell information/frågor

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tar upp följande aktuell information och frågor vid dagens
sammanträde:
Rekryteringar inom verksamhet teknik
Tf. teknisk chef Michael Nordin informerar om pågående rekryteringar inom
verksamhet teknik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 45

Dnr 6542

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik

Tekniska nämndens beslut

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i
uppdrag att vid förnyelse av fordon för parkverksamheten se över möjligheten att
övergå till fordon som drivs av exempelvis fossilfri el och vätgas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 37

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, 14 februari 2017, kl. 14.00 – 16.55

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Gunnar Bohlin
Anders Bredelius
Torbjörn Jansson
Sune Jansson
Sven Olsson
Björn Nilsson
Lars Göran Kvist
Lars-Åke Bergman
Johan Jacobsson
Mats Karlsson

(S)
(KD)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)

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

Övriga deltagare

Andreas Svensson
Elisabeth Westberg
Cathrin Hurtig Andersson
Johanna Klingborn
Jan Larsson
Johan Bengtsson
Magnus Persson
Jim Gustavsson
Michal Nordin
Ewa Sallova

(C)

Ersättare
Verksamhetsekonom § 21-23
Verksamhetsekonom § 24-30
Miljöingenjör § 34
Driftchef enhet park/hamn § 35
Projektchef va/gata § 36
Fastighetsförvaltare § 37
Fastighetsförvaltare § 38
Tf. teknisk chef
Sekreterare

Justerare

Björn Nilsson

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik efter överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Björn Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 20-45

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-02-14

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Anslagsdatum

2017-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-03-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 20

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 4

Tekniska nämnden
Tn § 21

Dnr 2017/00025

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Mariestads kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Mariestads kommun under år 2016.
Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 913 tkr.
Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på
2 453 tkr.
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

Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun
2016, daterat 2017-02-02.
Verksamhetsberättelse för tekniska nämnden, rev. 2017-02-10.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Mariestad”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 5

Tekniska nämnden
Tn § 22

Dnr 2017/00028

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att:


Underskottet på den taxefinansierade VA-verksamheten (-2 453 tkr) regleras
mot fond enligt antaget regelverk.



Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Mariestads kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Mariestads kommun.
De senaste åren har flera exploateringsområden vuxit fram. För att hålla skötselnivån,
då de totala ytorna blir mer omfattande, behövs mer resurser tillföras verksamheten.
Signaler finns (rikstäckande enkätundersökningar) på att kommuninvånarna förväntar
sig en högre standard på bl.a. skötseln av våra gator. Då gatuverksamheten gjorde ett
överskott år 2016 föreslås detta ombudgeteras till 2017.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 288 033 tkr och utfallet blev 264 810 tkr,
vilket innebar en avvikelse på 23 223 tkr. Totalt föreslås 18 569 tkr ombudgeteras
enligt följande fördelning per avdelning:


VA-avdelningen 8 012 tkr



Kart- och mätavdelningen 0 tkr



Gatuavdelningen 10 909 tkr



Fastighetsavdelningen 3 036 tkr



Städavdelningen 0 tkr



Exploateringsverksamheten -3 388 tkr

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med ändringen att ombudgetering
för fastighetsavdelningen korrigeras från 3036 tkr till 3836 tkr enligt dokumentet
”Ombudgetering investeringar från 2016 till 2017, rev. 2017-02-09”.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 6

Tekniska nämnden
Tn § 22 (forts.)

Dnr 2017/00028

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut och yrkar att ombudgetering
för fastighetsavdelningen korrigeras från 3036 tkr till 3836 tkr enligt dokumentet
”Ombudgetering investeringar från 2016 till 2017, rev. 2017-02-09”.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till
beslut och Erikssons (KD) ändringsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar
enligt förslagen.
Underlag för beslut

Dokumentet Ombudgetering drift från 2016 till 2017, daterat 2017-02-02.
Dokumentet Ombudgetering investeringar från 2016 till 2017, rev. 2017-02-09.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016 till 2017
Mariestads kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 7

Tekniska nämnden
Tn § 23

Dnr 2017/00031

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads
kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Mariestads kommun år 2016.
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

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016 inklusive Sjöstaden,
rev. 2017-02-96.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Mariestad”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 8

Tekniska nämnden
Tn § 24

Dnr 2017/00026

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Töreboda kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Töreboda kommun under år 2016.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 750 tkr, exkl.
kapitalkostnader.
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på 405
tkr bättre än budget vilket innebär ett nettoresultat på +405 tkr även när
kapitalkostnaderna som ligger kvar i Töreboda Kommun tillkommer.
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

Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun
2016.
Dokumentet Årsbokslut 2016 Töreboda (Tekniska nämnden).
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 9

Tekniska nämnden
Tn § 25

Dnr 2017/00029

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Töreboda kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Töreboda kommun.
Under år 2016 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 19 777 tkr och
utfallet blev 19 027 tkr, vilket innebar ett överskott om 750 tkr. Den
intäktsfinansierade verksamheten redovisade ett resultat om -6 568, vilket är 405 tkr
mer än budget om – 6 163 tkr.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 53 545 tkr och utfallet blev 29 799 tkr, vilket
innebar en avvikelse på 23 746 tkr. Totalt föreslås 24 444 tkr ombudgeteras enligt
följande fördelning per avdelning:


VA-avdelningen 12 610 tkr



Gatuavdelningen 3 147tkr



Fastighetsavdelningen 8 687 tkr

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

Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (investeringar).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 10

Tekniska nämnden
Tn § 25 (forts.)

Dnr 2017/00029

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016
till 2017 Töreboda kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 11

Tekniska nämnden
Tn § 26

Dnr 2017/00032

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda
kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Töreboda kommun år 2016.
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

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 12

Tekniska nämnden
Tn § 27

Dnr 2017/00027

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspångs kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Gullspång kommun under år 2016.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott på 132 tkr. exkl.
kapitalkostnader.
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på 270
tkr bättre än budget vilket innebär ett nettoresultat på +270 tkr även när
kapitalkostnaderna som ligger kvar i Gullspångs Kommun tillkommer.
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

Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun
2016.
Dokumentet Årsbokslut 2016 Gullspång (Tekniska nämnden).
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspång”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 28

Dnr 2017/00030

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Gullspångs kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Gullspångs kommun.
Under år 2016 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 20 867 tkr och
utfallet blev 20 999 tkr, vilket innebar ett underskott om 132 tkr. Den
intäktsfinansierade verksamheten redovisade ett resultat om -3 257, vilket är 270 tkr
mer än budget om – 2 987 tkr.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 48 329 tkr och utfallet blev 7 188 tkr, vilket
innebar en avvikelse på 41 141 tkr. Totalt föreslås 41 252 tkr ombudgeteras enligt
följande fördelning per avdelning:


VA-avdelningen 814 tkr



Gatuavdelningen -176 tkr



Fastighetsavdelningen 40 614 tkr

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

Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (investeringar).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 14

Tekniska nämnden
Tn § 28 (forts.)

Dnr 2017/00030

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016
till 2017 Gullspångs kommun ”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 29

Dnr 2017/00033

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i
Gullspångkommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Gullspångs kommun år 2016.
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

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspång”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sida 16

Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 30

Dnr 2016/00161

Fördelning av investeringsmedel i Gullspångs kommun år 2017

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att fördela
investeringsmedlen enligt följande:
Gata:
Upprustning gator
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Projekteringskostnader inför framtida projekt
Lekplatser

1,0 mnkr
0,5 mnkr
0,3 mnkr
0,2 mnkr

Fastighet:
Ventilationsåtgärder etapp 1 Kommunledningskontoret.

2,0 mnkr

Etapp 1 av projekt med ventilation och värmeanläggningen på
kommunledningskontoret i Hova, denna etapp avser aggregat och
ventilationsåtgärder för plan 2 och vissa delar av värmeanläggningen.
Projektet som helhet förväntas kosta 5 mnkr och innebär att byggnaden exkluderat
hotelldelen får ny ventilationsanläggning, ombyggnad av delar av värmeanläggningen
och ny styr. Vidare kommer en del nya undertak att monteras och då uppdateras
även belysning och ljudmiljö. Åtgärderna är ställda under krav från Miljö- och
byggnadsförvaltningen.
Bakgrund

På uppdrag av KF § 124 skall tekniska nämnden ge förslag på prioriterade
investeringar 2017 inom 4 mnkr.
Eftersom investeringsbehovet är större än tekniska förvaltningens budget på 4
miljoner kronor för år 2017, är det ett antal investeringsprojekt som måste skjutas på
framtiden eller äskas separat.
Prioritering 4 mnkr, redovisas exkl. behov VA-investeringar.
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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 30 (forts.)

Dnr 2016/00161

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson, projektchef
va/gata Johan Bengtsson och tf. teknisk chef Michael Nordin ” Fördelning av
investeringsmedel i Gullspångs kommun år 2017”.
Projekteringsplan gata-trafik.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 31

Dnr 2015/00109

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med
bokslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av tekniska nämndens mål för år 2016
och överlämnar dem till kommunstyrelsen i Mariestad
Bakgrund

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med
måluppfyllelsen. Verksamhet teknik har upprättat ett förslag till uppföljning av de
beslutade målen för tekniska nämnden år 2016 där samtliga mål förutom ett är
uppfyllt.
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 t.f. teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
Tekniska nämndens mål 2016 i samband med årsbokslut”
Målmatris, ”Uppföljning av nämndmål 2016”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 19

Tekniska nämnden
Tn § 32

Dnr 2016/00065

Uppföljning av interkontroll 2016 i samband med bokslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll för
år 2016.
Bakgrund

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med intern kontroll.
Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de genomförda
kontrollmomenten för år 2016.
Under året har det i huvudsak varit två punkter med avvikelser/förbättringspotential;
Avvikelser
Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer påkallar
detta till enhetschefer. Under året åtgärden haft önskat resultat då punkten haft en
positiv utveckling.
"Tillämpning av projektöverenskommelse": Åtgärd: Projektavdelningen är
uppmärksammad och ska införa detta som rutin. Under året har åtgärden gett viss
effekt, men fortsatt arbete behöver göras för att skapa tydliga överenskommelser. En
bredare implementering av ”Projektmodellen” kommer att prioriteras under 2017.
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 t.f. Teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av plan
för intern kontroll 2016”.
Bilaga Uppföljning av plan för internkontroll 2016 Tekniska nämnden.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 33

Dnr 2017/00014

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2017

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden fastställer Plan för internkontroll 2017.
Bakgrund

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2017. Intern
kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet
är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att:
- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi
- Styra mot effektivitet
- Ha ordning och reda
- Skapa trygghet och stärka varumärket
Varje år beslutas om en plan för interkontroll där man väljer att fokusera på några
kontrollmoment.
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

Plan för internkontroll 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Plan för intern
kontroll 2017”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 21

Tekniska nämnden
Tn § 34

Dnr 2016/00763

Riskanalys för Mariestads vattenintag samt skyddsområde för
vattenintaget och regler kring detta

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Tekniska nämnden har ställt två frågor gällande Mariestads vattenintag till
verksamhet teknik. Här följer verksamhet tekniks svar:
Finns det någon riskanalys för Mariestads vattenintag?
Det har tidigare gjorts riskanalyser för dricksvattenförsörjningen i Mariestad. Men det
finns behov av att göra en detaljerad riskanalys för Mariestadsfjärden som
råvattentäkt. En sådan planeras till 2018.
Finns det något skyddsområde kring intaget och om det finns vilka regler gäller där?
Det finns inget vattenskyddsområde för råvattentäkten i Mariestadsfjärden. Arbetet
med att fastställa ett vattenskyddsområde bör startas upp efter genomförd riskanalys.
Här följer ytterligare bakgrundsinformation:
Under 2016 lät Vänerns vattenvårdsförbund göra en övergripande riskanalys för
Vänern som råvattentäkt. Riskanalysen avgränsades till att omfatta Vänern och ett
strandområde på cirka 300 meter runt sjön där även större tillrinnande vattendrag
beaktades. Berörda kommuner och myndigheter bidrog med information om kända
riskkällor inom följande grupper:


Bebyggelse



Jordbruk och skogsbruk samt handelsträdgårdar och fiskodling



Trafik och transporter



Upplag och utfyllnadsarbeten



Markarbeten



Miljöfarlig verksamhet



Förorenad mark



Extrem väderlek och klimatförändringar

Riskanalysen är av övergripande karaktär och risksituationen bedöms ej platsspecifikt
och med de lokala förhållanden och riskkällor som finns i respektive kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 22

Tekniska nämnden
Tn § 34 (forts.)

Dnr 2016/00763

Mariestads kommun har tidigare gjort riskanalyser för hela kedjan i
dricksvattenförsörjningen, dvs. från råvattentäkt till tappkran. En del i detta arbete
har varit att identifiera, kontrollera och övervaka kritiska kontrollpunkter för att
förebygga och upptäcka händelser och störningar i dricksvattenproduktionen. En
kritisk kontrollpunkt är naturligtvis råvattentäkten och förändringar i vattenkvaliteten
vid respektive intagsledning.
Det finns dock ändå ett behov av att göra en detaljerad riskanalys av riskkällor som
kan påverka råvattenkvaliteten i Mariestadsfjärden. En sådan riskanalys är planerad
till 2018 och bör även peka ut lämpliga riskreducerande åtgärder. Inrättande av
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är exempel på en sådan
åtgärd.
Ett vattenskyddsområde kan reducera risker genom att det synliggör vattentäkten i
den fysiska planeringen och visar att den är ett skyddsvärt objekt att ta hänsyn till.
Genom vattenskyddsföreskrifterna regleras verksamheter som riskerar att förorena
eller på annat sätt skadligt påverka vattentäkten. Ett vattenskyddsområde visar också
inom vilket område övriga riskreducerande åtgärder ska prioriteras. Exempel på
risker som kan regleras med skyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde är:


Enskilda avlopp



Hantering av petroleumprodukter



Hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen



Strandbete



Olika typer av upplag



Täktverksamhet och markarbeten

Karlstads kommun och Melleruds kommun har fastställda vattenskyddsområden för
sina råvattenuttag i Vänern. Och i Lidköping, Götene, Säffle, Åmål och Vänersborg
pågår det arbete med att fastställa vattenskyddsområden.
Det finns inget vattenskyddsområde för vattenintaget i Mariestadsfjärden i dag. Om
det beslutas om lagförändringar i enlighet med Dricksvattenutredningensförslag
åligger det kommunen att ansöka om inrättande av vattenskyddsområde för
Mariestadsfjärden senast den 1 januari 2022. VA-avdelningen anser att arbetet med
att inrätta ett vattenskyddsområde bör startas upp under 2018 efter genomförd
detaljerad riskanalys. Det är i enlighet med förslag till anpassningsåtgärd i
kommunens klimatanpassningsplan respektive VA-plan.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 34 (forts.)

Dnr 2016/00763

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 § 251/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och tf. teknisk chef
Michael Nordin ”Riskanalys för Mariestads vattenintag samt skyddsområde för
vattenintaget och regler kring detta”.
Expedierats till:
Miljöingenjör Johanna Klingborn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 24

Tekniska nämnden
Tn § 35

Dnr 2016/00068

Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden antar Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun.
Bakgrund

Under flera års tid har Mariestads kommuns parkenhet saknat en beslutad
skötselplan för kommunens parkytor. Detta har resulterat i att medarbetare och
chefer efter bästa förmåga gjort de insatser som verksamheten på ett rutinmässigt sätt
prioriterat. Mängder av synpunkter och önskemål från kommuninvånare har
inkommit och även dessa har tillmötesgåtts eller åtgärdats efter verksamhetens egen
prioritering och tillgången på ekonomiska resurser.
Detta arbetssätt har lett till en ineffektiv vardag där planeringen varit kortsiktig och
ofta sönderryckt då akuta önskemål kommit emellan.
På tekniska nämndens sammanträde 2016-01-26 gavs i uppdrag till verksamhet
teknik att ta fram en skötselplan för kommunens parkytor.
Verksamhet teknik har arbetat fram ett förslag till skötselplan vilket varit en
utmaning då det inte funnits någon tidigare. Skötselplanen som verksamheten förslår
har tagit sin utgångspunkt i vad som gjorts de senaste åren och ett bedömt önskat
läge. Skötselnivårena i förslagen plan är en utmaning men ett rimligt mål att nå då
verksamheten bedömer att effektiviseringar kan göras genom en bättre planering.
På Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-04 redovisades
skötselplanen och beslut togs att återremittera ärendet för att komplettera med karta
över skötselområdena samt resursbehov. Verksamhet teknik har därefter gjort
följande uppdateringar i planen:


Uppdaterat med kartor över skötselområdena



Korrigerat namnet på Gärdesparken/Universitetsparken till Gärdesparken



Kompletterat med bilaga Resursbehov

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 35 (forts.)

Dnr 2016/00068

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef enhet park/hamn Jan Larsson och tf. teknisk
chef Michael Nordin ” Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun”.
Skötselplan för parkytor Mariestads kommun
Bilaga Resursbehov
Expedierats till:
Driftchef enhet park/hamn Jan Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 26

Tekniska nämnden
Tn § 36

Dnr 2015/00417

Information - Projektering och ombyggnad av Stockholmsvägen
övre delen (Sjöhagaparken)

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen och vidarebefordrar informationen till
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad.
Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att revidera flerårsbudget för
Stockholmsvägen.
Bakgrund

Under perioden 2012-2015 har Stockholmsvägen byggts ut etappvis på från Centrum
till och med Mariagatan. Under 2015 och 2016 har arbetet med utredning och
projektering av ytterligare etapper fortsatt. Byggstart för etapp 3 startade i november
2016.
Etapper
Planerade etapper för 2016-2017 är uppdelade i delsträckor.
3.1 Mariagatan-Sjöhagaparken, 3.2 Sjöhagarken-Carlbecksvägen,
3.3 Carlbecksvägen-Madlyckevägen samt Sjöhagaparken, övre delen.
Tidplan
3.1 Mariagatan-Sjöhagaparken, byggstart tidigt vt 2017 klar juni.
3.2 Sjöhagarken-Carlbecksvägen, byggstart nov 2016, klart juni 2017.
3.3 Carlbecksvägen-Madlyckevägen, byggstart prel. augusti 2017, klart vt 2018.
Sjöhagaparken, övre delen, byggstart jan 2017, klart under 2017.
Ekonomi och Budget
Efter detaljprojektering har en detaljerad kostnadsberäkning tagits fram och fördelats
mellan Gata/VA för etapp 3.1-3.2 och för Sjöhagaparken. Se tabell S3.
Kostnaderna för VA-ombyggnaden i Stockholmsvägen har ökat mot tidigare
översiktlig kostnadsberäkning på grund av faktorer som är svåra att påverka.

Justerandes signatur



Stora dimensioner och dyrt VA-material



Ledningarna placerade i nytt läge på norra sidan med omfattande
sprängnings- och besiktningskostnader.



Fasta hinder under mark medför ny ledningssträckning vid Madlyckevägen.



Ökade kostnader på grund av passerande fordonstrafik.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 27

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 36 (forts.)

Dnr 2015/00417

Kostnaderna för gatuombyggnaden ligger inom budgeterade medel.
Under projekteringstiden har styrgruppen beslutat om följande förändringar:


att söka statsbidrag för kollektivtrafiksåtgärder för hållplats Johannesberg.



dubbelsidig belysning på sträckan 3.1-3.3 till en kostnad av 360 tkr.



att minska bredden på gång och cykelvägarna från drygt 5m till 4,5 m.
Breddminskningen innebär att Stockholmsvägen blir mer proportionerlig och
ca 500 tkr billigare att bygga.

Kostnaderna för ombyggnad av Sjöhagaparken har minskat avsevärt på grund av
följande faktorer:


Förenklat utförande



Möjlighet att undvika berg



Samordning med projekt Sjölyckan

Etapp
3.1
3.2
3.3
Sjöhagaparken

Etappkostnad
4000
4350
7550
5400

Fördelning

VA
2800
3045
5705
4860

Gata
1200
1305
2445
540

15810

5490

Kostnaderna för etapp 3 och Sjöhagaparken är ca 22 miljoner 2016 och 2017.
Budgeterade medel till Stockholmsvägen 2016 och 2017 är gemensamt 24 miljoner.
Fördelning VA/Gata 16 miljoner/8 miljoner.
Kostnaderna för gatuombyggnad för hela övre delen i samband med ledningsbyte
bedöms rymmas inom budgeterade medel för åren 2016-2019 i dagsläget 4X4
miljoner i gaturamen.
Kostnaderna för ombyggnad av ledningsnätet för hela övre delen och tillhörande
dagvattenlösningar ryms inte inom budgeterade medel 2016-2018 3X8 miljoner i VAramen. I flerårsbudgeten för Stockholmsvägen, övre delen ingår inte
fördröjningsåtgärder i Sjöhagaparken
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 36 (forts.)

Dnr 2015/00417

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 tf. teknisk
chef Michael Nordin.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Projektchef va/gata Johan Bengtsson
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 29

Tekniska nämnden
Tn § 37

Dnr 2016/00747

Internremiss till tekniska nämnden. Motion om solceller

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden lämnar följande yttrande på remiss gällande motion om solceller:
Förutsättningar
Mariestads kommun har stora takarealer där installationer av solcellsanläggningar är
möjliga på både platta och lutande tak. En påbörjad inventering finns upprättad av
energirådgivarna där möjligt takyta/energiuttag beskrivs(bilaga 1), utan hänsyn tagen
till lämplighet.
Varje tak kräver en utredning innan installation, med avseende på lämpligt objekt,
läge och skuggning på takyta.
Motionen linjerar väl med följande antagna miljömålsdokument


Energi-och klimatplan, antagen i MTG 2008



Energieffektiviseringsstrategi ett grönt och skönt MTG, Antagen 2012 i
MTG

Teknik
En solcellsanläggning består av solcellspaneler, växelriktare, central och elmätare.
Det finns två varianter på solpaneler en mjuk som kan limmas mot exempelvis ett
platt tak och en hård så kallad kiselpanel den lämpar sig på underlag där det behövs
ett stativ för fastsättning av panelen typ tegeltak mm.
Den mest ultimata placeringen av solceller är på ett tak som ligger i syd sydvästlig
riktning och har en taklutning på ca 30-50 grader.
Växelriktare behövs för att omvandla likströmmen från solcellspanelerna till
växelström som kan levereras ut på nätet, livslängden på växelriktare är ca 15 år,
vilken man får räkna med att byta minst en gång under anläggningens livslängd.
Ekonomi och livslängd
Livslängden på solcellspaneler är upp till 30 år, men man räknar med att efter 25 år så
har solcellspanelerna tappat 20 procent av effekten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 30

Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 37 (forts.)

Dnr 2016/00747

Exempel
En anläggning med: 11kw solceller upptar ca 68 kvadratmeter takyta och ger en
årsproduktion på ca 10 450kwh, elen som produceras kan antingen säljas (spottpriset
-1 till 5 öre) eller kvittas mot förbrukningen i just den fastigheten där anläggningen är
installerad, det gör att pay off tiden hamnar någonstans mellan 12 – 18 år, beroende
på el priset och för stunden möjliga bidrag att söka samt prisbilden för att sälja den
lokalt producerande energin(överskottet)
En solcellsanläggning av denna storlek kostar ca 200-250 tkr.
Bakgrund

Leif Udéhn (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska införa krav på
att det ska installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av
kommunala fastigheter. Udéhn (S) föreslår även att Mariestads kommun ska utreda
möjligheterna att på ett effektivt sätt placera solceller på redan befintliga fastigheter
som tillhör det kommunala fastighetsbeståndet.
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 28 november 2016 (Kf § 123/2016) att
överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.
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

Internremiss till tekniska nämnden. Motion om solceller.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Yttrande på gällande motion om solceller”
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 31

Tekniska nämnden
Tn § 38

Dnr 2015/00012

Information om skollokalsprojekt i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Skollokalsprojektet gällande renovering och ombyggnad av lokaler för skola och
förskola i Gullspångs kommun går nu in i nästa fas, utförandet.
Samtliga beslut gällande ekonomi är fattade i Gullspång, projektet får ta del av de
bidrag som lämnas av boverket. Bidragsansökningarna är inskickade till Boverket och
besked ges när startbesked beviljas från Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Underlag för etapp 2 i avtal med partnering-entreprenören är klart. En
etappindelning/prioriteringslista på delar som kan förändras eller tas bort har
förhandlats fram i projektgruppen och godkänts av Barn utbildning och
kulturnämnden i Gullspång.
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 fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och tf. teknisk chef
Michael Nordin Information om skollokalsprojektet i Gullspångs kommun”
Protokollsutdrag Kf § 183/2016.
Expedierats till:
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 32

Tekniska nämnden
Tn § 39

Dnr 2017/00037

Omdisponering av investeringsmedel till Projekt VA-sanering
Åsterudsvägen i Hova

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden omdisponerar 300 tkr, från år 2017 VA-investeringsram till
Projekt ”VA-sanering Åsterudsvägen i Hova”.
Bakgrund

Parallellt med Åsterudsvägen går ett VA-ledningsstråk som ansluter mot vatten- och
spilledningar på åkermark öster om samhället. Stråket korsar Åsterudsvägen öster om
Finells väg. Just den sträckan är hårt drabbad av vattenläckor. För att undvika
framtida driftstörningar vill VA-avdelningen lägga om nämnda sträcka på cirka 100
meter. Samtidigt läggs vattenledningen om så att den ansluter mot ledningarna på
åkermark söder om Åsterudsvägen, på så sätt undviker vi grävning i asfalt.
Arbetet planeras att utföras av Serviceenhet Gullspång under senvinter-vår 2017, och
beräknas kosta cirka 300 tkr.
Projektets kostnad på 300 tkr föreslås omdisponeras från Tekniska förvaltningens
investeringsram för 2017.
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

Karta Åsterudsvägen
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Omdisponering av
investeringsmedel till "Projekt VA-sanering Åsterudsvägen i Hova".
Expedierats till:
Tf. teknisk chef Michael Nordin
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 33

Tekniska nämnden
Tn § 40

Dnr 2017/00038

Omdisponering av investeringsmedel till VA-sanering
Storängsgatan i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden omdisponerar 800 tkr, från år 2017 VA-investeringsram till
Projekt ”VA-sanering Storängsgatan”.
Bakgrund

Cirka 60 meter vatten- och spillvattenledning i Storängsgatans västra del är i mycket
dåligt skick. För att säkerställa god drift i framtiden vill VA-avdelningen gräva upp
och byta ut dessa ledningar. Ledningsstråket ställde till problem i samband med
vattenläcka 2016, då trasiga ventiler försvårade lagning av läckan. Man
uppmärksammade också att betongen i spillvattenledningen var av mycket dålig
kvalité,
Arbetet planeras att utföras av Serviceenhet Gullspång under vår 2017, och beräknas
kosta cirka 800 tkr.
Projektets kostnad på 800 tkr föreslås omdisponeras från Tekniska förvaltningens
investeringsram för 2017.
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

Karta Storängsgatan
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Omdisponering av
investeringsmedel till VA-sanering Storängsgatan i Gullspång”.
Expedierats till:
Tf. teknisk chef Michael Nordin
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Sida 34

Tekniska nämnden
Tn § 41

Dnr 2016/00404

Uppdrag till verksamhet teknik att vid större evenemang föra en
tydligare dialog mellan verksamhet teknik och arrangörer för
skötsel av markytor

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks upprättade informationsbrev och
ger i uppdrag att skicka ut brevet och följa upp det med en muntlig dialog under
våren.
Tekniska nämnden anser med detta att uppdraget är fullföljt.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2016-05-31 att ge i uppdrag till
Verksamhet Teknik att föra en tydligare dialog mellan verksamhet teknik och olika
arrangörer för skötsel av markytor. Verksamhet teknik har behandlat uppdraget och
finner det lämpligast att genom ett utskick till ansvariga inom Näringsliv, Turism,
Kultur och kommunikation i de tre kommunerna med en påminnelse/uppmaning
om vikten att tidigt ge verksamhet teknik information.
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 Tnau 171/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Dialog mellan
verksamhet teknik och arrangörer för skötsel av markytor vid större evenemang”.
Expedierats till:
Tf. teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 42

Dnr 2017/00007

Delegationsbeslut 2017

Tekniska nämndens beslut

Delegationsbeslut gällande beviljade bostadsanpassningsbidrag för januari 2017
anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 35

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 43

Dnr 2017/00009

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2017

Tekniska nämndens beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 44

Dnr 6433

Aktuell information/frågor

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tar upp följande aktuell information och frågor vid dagens
sammanträde:
Rekryteringar inom verksamhet teknik
Tf. teknisk chef Michael Nordin informerar om pågående rekryteringar inom
verksamhet teknik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 37

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-14

Tekniska nämnden
Tn § 45

Dnr 6542

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik

Tekniska nämndens beslut

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i
uppdrag att vid förnyelse av fordon för parkverksamheten se över möjligheten att
övergå till fordon som drivs av exempelvis fossilfri el och vätgas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 38

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 25

Dnr 2017/00025

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Mariestads kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Mariestads kommun under år 2016.
Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 913 tkr.
Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på
2 453 tkr.
Underlag för beslut

Dokumentet Bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun
2016, daterat 2017-02-02.
Verksamhetsberättelse för tekniska nämnden Mariestad 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Mariestad”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-02-03
Dnr: 2017/00025
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Bokslut 2016 för tekniska nämndens
verksamheter i Mariestad
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Mariestads kommun år 2016.

Bakgrund
Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för
verksamheten i Mariestads kommun under år 2016.
Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 913
tkr.
Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett
underskott på 2 453 tkr.

Underlag för beslut
Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads
kommun 2016, daterat 2017-02-02.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Bokslut 2016 för tekniska nämndens
verksamheter i Mariestad”.

Elisabeth Westberg
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

Tekniska nämnden

Bild på verksamheten
Bild väljs ut av Pia Stenström

Ordförande: Suzanne Michaelsen-Gunnarsson (S),
Gullspång
Vice ordförande: Sven-Inge Eriksson (KD),

Mariestad
Mariestad-, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i
en gemensam teknisk nämnd. Mariestads kommun är
huvudman.
Avdelningar som lyder under nämnden:
Tekniska nämndens verksamheter är uppdelade i Fastighet,
VA/Gata, Städ, Kart och mät.

Ansvarsområden






Förvaltning av lokaler och anläggningar till
kommunens verksamheter och
kommuninvånare.
Städning i lokaler med kommunal och offentlig
verksamhet.
Skötsel och nyanläggning av gator, torg och
parker, småbåtshamnar, salutorg samt
myndighetsutövning gällande trafik.
Dricksvattenproduktion – och
avloppsreningsverk med tillhörande
ledningsnät.
Mätnings- och kartteknisk service i anslutning
till plan- och byggprocessen samt
tillgängliggörande av lägesbunden data.







Sammanfattning viktiga händelser






Den kraftfulla satsningen i kommunen på
byggnation av nya bostäder och andra byggnader har
inneburit en stor efterfrågan på kart och mättjänster
under hela året. Exploatering av områdena Sjölyckan
och Marieäng har bidragit till att vi har levererat c:a
70 stycken nybyggnadskartor och gjort c:a 30
stycken husutsättningar.
Karttjänsterna har utvecklats med ytterligare
användaranpassade kartor och för att förenkla
spridandet och öka användandet av kommunens
digitala kartdata har en anpassning av kommunens
kartdatabas till Svensk Geoprocess genomförts. För
att följa branschens utveckling och givna direktiv
har verksamheten förstärkts inför nästa år med
ytterligare en GIS-ingenjör (GIS står för geografiskt
informationssystem).
Inom de kommunalt ägda fastigheterna har
energibesparingsprojektet (EPC) kommit igång på
ett bra sätt och stora satsningar har gjorts på skolor
där man förutom ny ventilationsutrustning också
satsat på upprustning av lokalerna. Vadsbogymnasiet
och Ullervads skola är där som de största insatserna
gjorts.





Ridanläggningen Brunnsberg har förutom att
anslutits till kommunalt VA, genomgått en
ombyggnation av stall och en tillbyggnad har skett
där nu även en cafédel finns.
En satsning har gjorts på att rusta upp lekplatser. Ett
genomförande som efter en trevande start kommit
igång på ett bra sätt och fått positiv respons av
medborgarna.
I våras utsågs Mariestad till årets husbilsvänligaste
kommun. En utmärkelse som märkts av i antalet
besökare då 2016 blir ett rekordår. Inför sommaren
gjordes en insats för att skapa fler ställplatser och
intäkterna på ställplatsverksamheten i yttre hamnen
har jämfört med föregående år ökat med över 30 %.
Under året har en MTG-övergripande VA-plan
arbetats fram och ett politiskt antagande skedde
strax innan årsskiftet. Ett dokument som kommer
vägleda både politiker och tjänstemän i det fortsatta
arbetet med både förvaltning och utbyggnad av de
kommunala VA-anläggningarna.
I arbetet med att förnya och underhålla det
befintliga VA-ledningsnätet har verksamheten för
andra året i rad lyckats hålla 1 % förnyelsetakt vilket
varit målet.

Plats för måluppfyllnadsmatris. De dras direkt ur Stratsys och läggs in av Lars.

Längd på text Ekonomisk hållbarhet

Framtid
Verksamhet teknik i sin helhet står inför ett generationsskifte
där flera nyckelpersoner närmar sig pension. Ett arbete för att
växla av dessa medarbetares kompetens och erfarenhet
behöver göras i en tid då organisationen ställs på hårda prov
genom de historiskt sett rekordhöga investeringsvolymerna.
Detta kommer att vara en av de stora utmaningarna.
I grunduppdraget, driften, finns ett fortsatt behov av att
utveckla arbetssättet till att bli mer av planerade insatser och
mindre av de akuta insatserna. Detta uppnås bland annat
genom att skapa skötsel- och underhållsplaner där nivåer och
mål är tydligt förankrade inom kommunen. De oplanerade
synpunkterna och felanmälningarna behöver registreras och
dokumenteras för att senare följas upp och eventuellt
förebyggas. Under 2017 kommer ett nytt systemstöd för detta
att införas och som möjliggör att medborgarna på ett enkelt
sätt kan inkomma med synpunkter, felanmälningar,
förbättringsförslag och annat. Ett digitalt system som nås via
webben.
Utvecklingen inom området digitalisering kommer att
möjliggöra en större service till våra medborgare, men som ett
resultat av det också öka kraven på att vårt material i all
väsentlighet är kvalitetssäkrat.
Kopplat till investeringsvolymerna och de projekt som
förväntas genomföras behöver verksamheten utveckla sin
leveranssäkerhetsförmåga. Att tidigt i projekten ha en tydlig
kostnadsbild, dels för själva projektet men också för framtida
driftkostnader, samt att ha en genomarbetad tidplan klar är
viktig. För att komma dit behöver projekten bli mer framtunga
och ett större arbete genomföras i planering- och kalkylstadiet.
Den nyligen antagna VA-planen kommer att gå in i ett
genomförandeskede där flera områden utanför tätorten ska
anslutas till det kommunala nätet därtill ledningsnät, vattenverk
och reningsverk som behöver uppgraderas. Projekt som om de
ska vara helt taxefinansierade kräver kontinuerliga
taxeökningar.

Ekonomisk analys
Här ska sifferdelen redovisas, en ekonomisk översikt och
nyckeltal samt tabell.
Resultatet finns i Agresso -resultatrapport. Ekonomisk
översikt blir färdig först när all redovisning är klar och den
läggs in i efterhand.
I den ekonomiska översikten ska du ange kommentarer till
nämndens resultat, kortfattat men inte i punktform. En
kortfattad analys till olika poster, till exempel varför det blev
avvikelse, positiv eller negativ eller annan information som
förklarar årets utfall. Här kan även annan viktig information
lyftas fram. Exempel på det kan vara förklaringar till lagrum
eller hänvisning till andra dokument för vidare information.
Glöm inte bort att kommentera de mest väsentliga
investeringarna som har genomförts under året.

Rubriknivå 3 (Arial 10)
Om du behöver göra underrubriker till dina rubriker under
avsnittet Ekonomisk analys, använd rubriknivå 3 Arial 10.

Större investeringsprojekt 2016
Sjölyckan
I Sjölyckan har det under 2016 börjat byggas hus och tomterna
från den första etappen är sålda eller bokade. Parallellt med att
de nya tomtägarna bygger sina hus fortsätter kommunens
projekt med fortsatta etapper där VA och gator tar form.
Upparbetade kostnader under 2016: 27 910 kr.

Skolor Väst
Projektet, avseende två nya skolor Unica och Prisma, är nu
inne i genomförandefasen och nya huskroppar har tagit form
under året. Skolorna blir färdigställda maj 2017. Upparbetade
kostnader under 2016: 129 965 kr.

Upprustning och utbyggnad av gång- och
cykelvägar
Ett arbete med en omfattande upprustning för att förbättra
kommunens gång- och cykelvägar har fortskridit och årets
etapp har genomförts. En ny sträcka har byggts längs med
Södra vägen, en sträcka som är en del av att skapa säkra
skolvägar till de två nya skolorna. Upparbetade kostnader
under 2016: 7 791 kr.

EPC-Vadsbogymnasiet
Vadsbogymnasiets renovering, med energibesparingsåtgärder,
har fortgått och följer tidplanen. Projektet beräknas vara klart
under hösten år 2017. Upparbetade kostnader under 2016:
5 109 kr.

Cirkulationsplats Leksbergsvägen-Marieforsleden
Under våren-sommaren genomfördes byggnationen av den
nya cirkulationsplatsen vid korsningen LeksbergsvägenMarieforsleden. En cirkulationsplats som syftar till att öka
trafiksäkerheten vid den tidigare olycksdrabbade korsningen.
Upparbetade kostnader under 2016: 5 671 kr.

Tillgänglighetsanpassning Österlånggatan
I höst har det flera år planerade projektet med att förbättra
tillgängligheten till fastigheterna på gågatan nu genomförts. Ett
väldigt uppskattat projekt av såväl medborgare som
fastighetsägare och näringsidkare. Upparbetade kostnader
under 2016: 2 478 kr.

Nytt VA-verksamhetsområde i Fors, Ullervad
I området Fors, Ullervad har en VA-utbyggnad ägt rum. Ett
projekt som genomfördes i rekordfart från behov till samråd,
projektering och utförande, allt till ett bra resultat. Projektet
möjliggjorde även att Brunnsbergs ridanläggning kunde förses
med kommunalt dricksvatten vilket varit angeläget av flera
olika anledningar under en tid. Upparbetade kostnader under
2016: 2 487 kr.

VA-saneringar
Under året har ett antal VA-saneringsprojekt genomförts som
syftat till att förnya och förbättra ledningssystemet. Ett
oändligt långt arbete där verksamheten satt upp målet att 1 %
av ledningsnätet ska förnyas per år. Ett mål som nåddes för

andra året i rad. De största arbetena är utförda i Tidavad,
Mariagatan, Sjöängen, Östra Järnvägsgatan och Hertig Karls
gata. Det fortsatta arbetet med att byta ut VA-ledningarna i
Stockholmsvägen fortskrider där en mindre etapp
genomfördes under slutet på året för att sedan fortsätta under
2017 där bland annat Sjöhagaparken kommer att få en nytt
utseende och fungera som en fördröjning och ett magasin för
dagvatten. Upparbetade kostnader under 2016: 19 672 kr.

Tekniska nämnden

Bild på verksamheten
Bild väljs ut av Pia Stenström

Ordförande: Suzanne Michaelsen-Gunnarsson (S),
Gullspång
Vice ordförande: Sven-Inge Eriksson (KD),

Mariestad
Mariestad-, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i
en gemensam teknisk nämnd. Mariestads kommun är
huvudman.
Avdelningar som lyder under nämnden:
Tekniska nämndens verksamheter är uppdelade i Fastighet,
VA/Gata, Städ, Kart och mät.

Ansvarsområden






Förvaltning av lokaler och anläggningar till
kommunens verksamheter och
kommuninvånare.
Städning i lokaler med kommunal och offentlig
verksamhet.
Skötsel och nyanläggning av gator, torg och
parker, småbåtshamnar, salutorg samt
myndighetsutövning gällande trafik.
Dricksvattenproduktion – och
avloppsreningsverk med tillhörande
ledningsnät.
Mätnings- och kartteknisk service i anslutning
till plan- och byggprocessen samt
tillgängliggörande av lägesbunden data.

Sammanfattning viktiga händelser








Den kraftfulla satsningen i kommunen på
byggnation av nya bostäder och andra byggnader har
inneburit en stor efterfrågan på kart och mättjänster
under hela året. Exploatering av områdena Sjölyckan
och Marieäng har bidragit till att vi har levererat c:a
70 stycken nybyggnadskartor och gjort c:a 30
stycken husutsättningar.
Inom de kommunalt ägda fastigheterna har
energibesparingsprojektet (EPC) kommit igång på
ett bra sätt och stora satsningar har gjorts på skolor
där man förutom ny ventilationsutrustning också
satsat på upprustning av lokalerna. Vadsbogymnasiet
och Ullervads skola är där som de största insatserna
gjorts.
Ridanläggningen Brunnsberg har förutom att
anslutits till kommunalt VA, genomgått en
ombyggnation av stall och en tillbyggnad har skett
där nu även en cafédel finns.
En politisk satsning har gjorts på att rusta upp
lekplatser. Ett genomförande som efter en trevande
start kommit igång på ett bra sätt och fått positiv
respons av medborgarna.









I våras utsågs Mariestad till årets husbilsvänligaste
kommun. En utmärkelse som märkts av i antalet
besökare då 2016 blir ett rekordår. Inför sommaren
gjordes en insats för att skapa fler ställplatser och
intäkterna på ställplatsverksamheten i yttre hamnen
har jämfört med föregående år ökat med över 30%.
Under året har en MTG-övergripande VA-plan
arbetats fram och ett politiskt antagande skedde
strax innan årsskiftet. Ett dokument som kommer
vägleda både politiker och tjänstemän i det fortsatta
arbetet med både förvaltning och utbyggnad av de
kommunala VA-anläggningarna.
I arbetet med att förnya och underhålla det
befintliga VA-ledningsnätet har verksamheten för
andra året i rad lyckats hålla 1% förnyelsetakt vilket
varit målet.
Karttjänsterna har utvecklats med ytterligare
användaranpassade kartor och för att förenkla
spridandet och öka användandet av kommunens
digitala kartdata har en anpassning av kommunens
kartdatabas till Svensk Geoprocess genomförts. För
att följa branschens utveckling och givna direktiv
har verksamheten förstärkts inför nästa år med
ytterligare en GIS-ingenjör (GIS står för geografiskt
informationssystem).

Plats för måluppfyllnadsmatris. De dras direkt ur Stratsys och läggs in av Lars.

Längd på text Ekonomisk hållbarhet

Framtid
Verksamhet teknik i sin helhet står inför ett generationsskifte
där flera nyckelpersoner närmar sig pension. Ett arbete för att
växla av dessa medarbetares kompetens och erfarenhet
behöver göras i en tid då organisationen ställs på hårda prov
genom de historiskt sett rekordhöga investeringsvolymerna.
Detta kommer att vara en av de stora utmaningarna.
I grunduppdraget, driften, finns ett fortsatt behov av att
utveckla arbetssättet till att bli mer av planerade insatser och
mindre av de akuta insatserna. Detta uppnås bland annat
genom att skapa skötsel- och underhållsplaner där nivåer och
mål är tydligt förankrade inom kommunen. De oplanerade
synpunkterna och felanmälningarna behöver registreras och
dokumenteras för att senare följas upp och eventuellt
förebyggas. Under 2017 kommer ett nytt systemstöd för detta
att införas och som möjliggör att medborgarna på ett enkelt
sätt kan inkomma med synpunkter, felanmälningar,
förbättringsförslag och annat. Ett digitalt system som nås via
webben.
Utvecklingen inom området digitalisering kommer att
möjliggöra en större service till våra medborgare, men som ett
resultat av det också öka kraven på att vårt material i all
väsentlighet är kvalitetssäkrat.
Kopplat till investeringsvolymerna och de projekt som
förväntas genomföras behöver verksamheten utveckla sin
leveranssäkerhetsförmåga. Att tidigt i projekten ha en tydlig
kostnadsbild, dels för själva projektet men också för framtida
driftkostnader, samt att ha en genomarbetad tidplan klar är
viktig. För att komma dit behöver projekten bli mer framtunga
och ett större arbete genomföras i planering- och kalkylstadiet.
Den nyligen antagna VA-planen kommer att gå in i ett
genomförandeskede där flera områden utanför tätorten ska
anslutas till det kommunala nätet därtill ledningsnät, vattenverk
och reningsverk som behöver uppgraderas. Projekt som om de
ska vara helt taxefinansierade kräver kontinuerliga
taxeökningar.

Ekonomisk analys
Här ska sifferdelen redovisas, en ekonomisk översikt och
nyckeltal samt tabell.
Resultatet finns i Agresso -resultatrapport. Ekonomisk
översikt blir färdig först när all redovisning är klar och den
läggs in i efterhand.
I den ekonomiska översikten ska du ange kommentarer till
nämndens resultat, kortfattat men inte i punktform. En
kortfattad analys till olika poster, till exempel varför det blev
avvikelse, positiv eller negativ eller annan information som
förklarar årets utfall. Här kan även annan viktig information
lyftas fram. Exempel på det kan vara förklaringar till lagrum
eller hänvisning till andra dokument för vidare information.
Glöm inte bort att kommentera de mest väsentliga
investeringarna som har genomförts under året.

Rubriknivå 3 (Arial 10)
Om du behöver göra underrubriker till dina rubriker under
avsnittet Ekonomisk analys, använd rubriknivå 3 Arial 10.

Större investeringsprojekt 2016
Sjölyckan
I Sjölyckan har det under 2016 börjat byggas hus och tomterna
från den första etappen är sålda eller bokade. Parallellt med att
de nya tomtägarna bygger sina hus fortsätter kommunens
projekt med fortsatta etapper där VA och gator tar form.
Upparbetade kostnader under 2016: 27 910 kr.

Skolor Väst
Projektet, avseende två nya skolor Unica och Prisma, är nu
inne i genomförandefasen och nya huskroppar har tagit form
under året. Skolorna blir färdigställda maj 2017. Upparbetade
kostnader under 2016: 129 965 kr.

Upprustning och utbyggnad av gång- och
cykelvägar
Ett arbete med en omfattande upprustning för att förbättra
kommunens gång- och cykelvägar har fortskridit och årets
etapp har genomförts. En ny sträcka har byggts längs med
Södra vägen, en sträcka som är en del av att skapa säkra
skolvägar till de två nya skolorna. Upparbetade kostnader
under 2016: 7 791 kr.

EPC-Vadsbogymnasiet
Vadsbogymnasiets renovering, med energibesparingsåtgärder,
har fortgått och följer tidplanen. Projektet beräknas vara klart
under hösten år 2017. Upparbetade kostnader under 2016:
5 109 kr.

Cirkulationsplats Leksbergsvägen-Marieforsleden
Under våren-sommaren genomfördes byggnationen av den
nya cirkulationsplatsen vid korsningen LeksbergsvägenMarieforsleden. En cirkulationsplats som syftar till att öka
trafiksäkerheten vid den tidigare olycksdrabbade korsningen.
Upparbetade kostnader under 2016: 5 671 kr.

Tillgänglighetsanpassning Österlånggatan
I höst har det flera år planerade projektet med att förbättra
tillgängligheten till fastigheterna på gågatan nu genomförts. Ett
väldigt uppskattat projekt av såväl medborgare som
fastighetsägare och näringsidkare. Upparbetade kostnader
under 2016: 2 478 kr.

Nytt VA-verksamhetsområde i Fors, Ullervad
I området Fors, Ullervad har en VA-utbyggnad ägt rum. Ett
projekt som genomfördes i rekordfart från behov till samråd,
projektering och utförande, allt till ett bra resultat. Projektet
möjliggjorde även att Brunnsbergs ridanläggning kunde förses
med kommunalt dricksvatten vilket varit angeläget av flera
olika anledningar under en tid. Upparbetade kostnader under
2016: 2 487 kr.

VA-saneringar
Under året har ett antal VA-saneringsprojekt genomförts som
syftat till att förnya och förbättra ledningssystemet. Ett
oändligt långt arbete där verksamheten satt upp målet att 1 %
av ledningsnätet ska förnyas per år. Ett mål som nåddes för

andra året i rad. De största arbetena är utförda i Tidavad,
Mariagatan, Sjöängen, Östra Järnvägsgatan och Hertig Karls
gata. Det fortsatta arbetet med att byta ut VA-ledningarna i
Stockholmsvägen fortskrider där en mindre etapp
genomfördes under slutet på året för att sedan fortsätta under
2017 där bland annat Sjöhagaparken kommer att få en nytt
utseende och fungera som en fördröjning och ett magasin för
dagvatten. Upparbetade kostnader under 2016: 19 672 kr.

2017-02-02

Bokslut 2016
MTG Teknisk nämnd
Verksamhetsområde

Budget

Utfall

Avvikelse

Kommentar

Verksamhet Teknik
Mariestad
Administration

Kart- och mätavdelningen

Gatuavdelningen (driftverksamhet)

Projektavdelningen VA och gata

Fastighetsavdelningen
Städavdelningen

Summa skattefinansierad vht:

101

2 205

-125

226 Överskottet beror på lite lägre personalkostnader samt återhållsamhet.

1 627

Avdelningens överskott beror på intäkter från arbete med större projekt
578 samt reducerad tjänstgöring på en tjänst.

32 529

31 926

0

-71

114 532

115 240

0

-143

149 367

148 454

Avdelningen visar överskott p.g.a. vakanser på vissa tjänster del av året,
att ställplatsverksamheten har gått bättre än förväntat samt att
603 vinterväghållningen gynnats av den snöfattiga vintern.

71 Överskottet beror på något högre intäkter än budgeterat.
Avdelningens resultat beror på två akuta händelser under senare delen på
året avseende utbyte av fjärrvärmeväxlare på Maria Nova samt byte av
läckande kulvert på en fastighet på Förrådsgatan. I samband med
byggnation av ny förskola på Tidavads skola uppstod oförutsedda
kostnader som belastat driftsbudgeten. Avvikelsen vägs delvis upp av lägre
-708 energikostnader.
143 Överskottet beror på något högre intäkter än budgeterat.
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Bokslut 2016

MTG Teknisk nämnd
Verksamhetsområde

Redovisade avvikelser är alla budgeterade uttag ur verksamhetens fonder
Budget

Utfall

Avvikelse

Kommentar
Ingående balans 2016-01-01 VA-fond: 2 461 tkr.

Verksamhet Teknik
Mariestad

VA-avdelningen

0

2 453

VA-avdelningens budget byggde på ett planerat fonduttag på ca 1,9 mnkr.
Genom den taxeökning som genomfördes vid årsskiftet skapades utrymme för
en fortsatt hög underhållstakt där satsningar för året gjordes på framför allt
ledningsnätet och VA-sanering i Lyrestad.
Utfallet på kapitalkostnaderna blev lägre än budgeterat vilket medförde att mer
resurser kunde läggas på förnyelsearbete på driften. Detta gjorde att
verksamheten för andra året i rad överträffade målet med en en 1-procentig
förnyelsetakt på ledningsnät.
Avvikelsen kan till stor del härledas till konsult- och utredningskostnader
-2 453 kopplade till tillståndsansökan för Mariestads reningsverk.

Summa avgiftsfinansierad vht mot fond:

0

2 453

-2 453

VA-verksamhetens resultat går mot fond
och är inte resultatpåverkande i
kommunens driftresultat.

0

-2 453

2 453

Summa:

0

0

0

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 28

Dnr 2017/00028

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Mariestad
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:


Underskottet på den taxefinansierade VA-verksamheten (-2 453 tkr) regleras
mot fond enligt antaget regelverk.



Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Mariestads kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Mariestads kommun.
De senaste åren har flera exploateringsområden vuxit fram. För att hålla skötselnivån,
då de totala ytorna blir mer omfattande, behövs mer resurser tillföras verksamheten.
Signaler finns (rikstäckande enkätundersökningar) på att kommuninvånarna förväntar
sig en högre standard på bl.a. skötseln av våra gator. Då gatuverksamheten gjorde ett
överskott år 2016 föreslår verksamhet teknik att detta ombudgeteras till 2017.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 288 033 tkr och utfallet blev 264 810 tkr,
vilket innebar en avvikelse på 23 223 tkr. Totalt föreslås 18 569 tkr ombudgeteras
enligt följande fördelning per avdelning:

Justerandes signatur



VA-avdelningen 8 012 tkr



Kart- och mätavdelningen 0 tkr



Gatuavdelningen 10 909 tkr



Fastighetsavdelningen 3 036 tkr



Städavdelningen 0 tkr



Exploateringsverksamheten -3 388 tkr

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 2

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 28 (forts.)

Dnr 2017/00028

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med ändringen att begäran om
ombudgetering av 600 tkr för att finansiera skötseln av mer omfattande ytor inom
gatuverksamheten tas bort.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) förslag och
finner att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Dokumentet Ombudgetering drift från 2016 till 2017, daterat 2017-02-02.
Dokumentet Ombudgetering investeringar från 2016 till 2017, rev 2017-02-06.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016 till 2017
Mariestads kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-02-03
Dnr: 2017/00028
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget
2016 till 2017 Mariestads kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att:


Begära att ombudgetera 600 tkr för att finansiera skötseln av mer
omfattande ytor inom gatuverksamheten.



Underskottet på den taxefinansierade VA-verksamheten (-2 453 tkr)
regleras mot fond enligt antaget regelverk.



Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till
2017 i Mariestads kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Bakgrund
Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Mariestads kommun.
De senaste åren har flera exploateringsområden vuxit fram. För att hålla
skötselnivån, då de totala ytorna blir mer omfattande, behövs mer resurser
tillföras verksamheten. Signaler finns (rikstäckande enkätundersökningar) på att
kommuninvånarna förväntar sig en högre standard på bl.a. skötseln av våra
gator. Då gatuverksamheten gjorde ett överskott år 2016 föreslås detta
ombudgeteras till 2017.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 288 033 tkr och utfallet blev 264 810
tkr, vilket innebar en avvikelse på 23 223 tkr. Totalt föreslås 18 569 tkr
ombudgeteras enligt följande fördelning per avdelning:
 VA-avdelningen 8 012 tkr
 Kart- och mätavdelningen 0 tkr
 Gatuavdelningen 10 909 tkr
 Fastighetsavdelningen 3 036 tkr
 Städavdelningen 0 tkr
 Exploateringsverksamheten -3 388 tkr

Sida

2(2)

Underlag för beslut
Dokumentet Ombudgetering drift från 2016 till 2017, daterat 2017-02-02.
Dokumentet Ombudgetering investeringar från 2016 till 2017, daterat 2017-0202.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Ombudgetering av drift- och investeringsbudget
2016 till 2017 Mariestads kommun”.

Elisabeth Westberg
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

2017-02-02,
rev. 2017-02-06

Ombudgetering från 2016 till 2017

(tkr)

Nämnd/förvaltning

Nämndbeslut

Tekniska nämnden - Mariestad
Driftbudget 2016 inklusive ombudgetering
Resultat - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht - ej mot fond
Avvikelse - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht - ej mot fond

Investeringsbudget 2016 inklusive ombudgetering

288 033
264 810
23 223

Förbrukade investeringsmedel
Avvikelse
Verksamhet

Text

Belopp att
ombudgetera

VA-avdelningen

Se bifogad bilaga.

8 012

Kart- och mätavdelningen Se bifogad bilaga.

0

Gatuavdelningen

Se bifogad bilaga.

10 909

Fastighetsavdelningen

Se bifogad bilaga.

3 836

Städavdelningen

Se bifogad bilaga.

0

Exploateringsverksamhet

Se bifogad bilaga.

-3 388

Summa/transport

19 369

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2017-02-02

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

VA-avdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

1701

VA-investeringar

1717

1726

1737

Projekt- Totalt anslag
slut
2016 inkl
ombudget

-

-

Björnslyckevägen, Lugnås

2014

Tidavad, ombyggnad av
ledn.nät

2013

Sanering Lyrestad, Ringvägen
m.fl

1739

VA sanering Hertig Karls gata,
etapp 2
VA sanering Östra
Järnvägsgatan

1740

Verksamhetsområde
Sjöängen

1738

Projektstart

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

2 950

0

2 950

0

11 000

2016

-88

42

-130

0

Slutredovisas.

2016

1 954

3 963

-2 009

0

Slutredovisas.

2014

2016

-57

52

-109

0

Projektet avsågs att genomföras med
investeringsmedel men taxeökning
2015/2016 gav utrymme att genomföra
projektet på driften. Projektet påbörjades
dock som investering och avslutas nu samt
täcks av projekt 1701.

2015

2016

2 012

1 620

392

0

Slutredovisas.

2015

2016

1 533

1 765

-232

0

Slutredovisas.

2015

2017

224

1 347

-1 123

-1 123

Pågående projekt, möjliggör för nya
anslutningar.

Proj.nr. Projektbenämning

Projektstart

Projekt- Totalt anslag
slut
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet
Pågående projekt. VA-sanering p.g.a.
driftstörningar. Projektet påbörjat 2016,
resterande kostnader går på 2017.

1743

VA-sanering Segolsgatan
VA-avd, Stockholmsvägen
etapp 3
VA-avd, Stockholmsvägen
Sjöhagaparken

1744

Verksamhetsområde Fors
Ullervad

2015

2017

2 952

2 487

465

465

1745
1746

Cirkulation Leksbergsv.
/Marieforsleden södra, VA
VA-sanering Mariagatan

2015
2016

2016
2016

1 547
2 500

1 638
3 282

-91
-782

0
0

2016

2017

3 000

202

2 798

2 798

Pågående projekt.

2016
2016

2017
2017

1 000
0

635
35

365
-35

365
-35

Pågående projekt.
Pågående projekt.

2016

2017

0

10

-10

-10

Pågående projekt.

1741
1742

1747

1748
1749
1750

VA-sanering Björsätersvägen
Fjärrvärmepåkoppling
Mariestads
avloppsreningsverk
VA-sanering Trumpetvägen
VA-sanering
Munkströmsvägen, Ullervad

2015

2017

3 346

2 406

940

940

2015

2017

7 989

3 082

4 907

4 907

8 000 Pågående projekt.

2015

2017

-67

228

-295

-295

Pågående projekt.

Förnyelse anläggningar ovan
mark (ram)
VA-plan
Summa:

Pågående projekt, mindre justeringar
återstår.
Slutredovisas.
Slutredovisas.

6 000
18 900
30 795

22 794

8 001

8 012

43 900

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2017-02-02

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

Kart- och mätavdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

1600

Mätinstrument

Summa:

Projektstart

-

Projekt- Totalt anslag
slut
2016 inkl
ombudget

-

Förbrukade Avvikelse
Begärd
Budget
medel 2016
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

250

186

64

0

Del av de återstående medlen på 64
tkr föreslås täcka underskott på 12 tkr
på städavdelningen, projekt 1610.
Resterande återstående medel
100 lämnas till bokslutet.

250

186

64

0

100

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
2017-02-02

Datum

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

Gatuavdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

2500
2003

2006

Gator (ram)
Trafikbulleråtgärder

Sthlmvägen, omgestaltning

Projektstart

Projektslut

2006

2016

2012

2019

2021

Tillgänglighet gaturummet

2010

2017

2024

Lekplatser

2010

2032
2036
2037
2040
2049

2063

Universitetsbron
Upprustning av gator
Utveckling stadspark
Upprustning av småbåtshamnar
Stadsparken, temalekplats
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror
Kronstrands gata
Upprustning av GC-väg utmed
Strandvägen

2066

Cirkulation Leksbergsv.
/Marieforsleden södra

2061

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget
-500
105

5 810

Förbrukade Avvikelse
medel 2016
0
22

958

-500
83

4 852

Begärd
Budget
ombudget. 2017
-500
0

3 000

Kommentarer
om projektet

4 500 Täcks av budget 2017.
Slutredovisas.
Pågående projekt, toppbeläggning av
mellandelen. Gatuombyggnad mellan
4 000 Mariagatan och Madlyckevägen.
Pågående projekt avseende
tillgänglighetsanpassning på Österlånggatan,
1 000 se även projekt 2073.

147

67

80

80

-

2 000

1 976

24

0

2015
2015
2012
2013
2014

2017
2016
2016

5 597
1 020
91
3 106
89

1 409
567
58
1 969
33

4 188
453
33
1 137
56

4 188
453
0
1 137
0

2014

2017

150

1

149

149

2014

2017

659

432

227

227

Pågående projekt, genomförs hösten 2017.
Pågående projekt, avser GC-passage vid
Katthavsvägen.

70

Pågående projekt, slutreglering av
samförläggning av kablar och fiber kvarstår.

2015

2017

4 103

4 033

70

2 500 Medel återlämnas, nya medel erhålls 2017.
Pågående projekt, byggstart 2017.
Pågående projekt.
Slutredovisas.
2 500 Pågående projekt.
Slutredovisas.

Proj.nr. Projektbenämning

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

Projektstart

Projektslut

2015
2016

2017
2016

1 598
1 820

1 722
2 153

-124
-333

-124
0

2015

2016

32

14

18

0

Slutredovisas.

2015

2016

100

99

1

0

Projektet klart.

2015

2021

4 130

4 048

82

0

2015

2017

3 277

3 370

-93

-93

Pågående projekt, slutreglering av
samförläggning av kablar och fiber kvarstår.

-928

Pågående projekt; mindre kvarstående
åtgärder, slutfakturor samt medfinansiering
från fastighetsägare inväntas.
Pågående projekt, etappen slutförs under
2017.

2071

Östra Järnvägsg. GC-väg och
parkering (mot Vänershof)
Upprustning av GC-vägar
Färdigställande av GC-väg på
Förrådsgatan, norra delen
Gång- och cykelväg utmed
Kinnekullebanan
Beläggningsprogrammet och
upprustning korsningar

2072

GC-väg Södra vägen

2073

Tillgänglighetsanpassning
Österlånggatan

2074

Tidanpromenaden

2016

2017

500

555

-55

-55

2075

Gärdesparken
Laddstolpe på Östra
Järnvägsgatan
Utbyggnad bussterminal

2016

2017

1 595

1 342

253

253

1 000 Pågående projekt, etapper kvarstår.

2016
2016

2016
2017

180
750

109
197

71
553

0
553

Projektet klart.
Pågående projekt, klart våren 2017.

350

0

350

0

Avbrutet projekt, medel återlämnas.

2067
2068
2069
2070

2076
2077

2016

2017

1 550

2 478

-928

-

-

2079

Pendlarparkering vid resecentrum
Trafiklösningar i samband med
Skolor Väst (inkl. cirkulation)

2016

2017

3 200

420

2 780

2 780

2083

Kvarteret Fräsen

2016

2017

0

281

-281

-281

-

-

2078

Cykelbanor/upprustning av bef.
(Ny)
Summa:

Pågående projekt.
Slutredovisas.

6 000 Nya medel t.o.m. år 2021.

4 000 Pågående projekt, klart sommaren 2017.
Pågående projekt, intäkt för anslutningsavgift
kommer 2017.

6 500
41 459

28 313

13 146

10 909

32 000

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2017-02-02, rev. 2017-02-06

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

Fastighetsavdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

2507

Projekt- Projekt- Totalt anslag
start
slut
2016 inkl
ombudget

Fastighetsavdelningen (Disp)

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
ombudget.

3 774

0

3 774

0

2499
2487

Tillgänglighet (offentliga
byggnader)
Brunnsberg, utbyggnad av
kansli
Brunnsberg,
tillbyggnad/renovering
Riktat fastighetsunderhåll

2488
2491
2492

Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks
§ 64)
Ny skola väster, Unica
Ny skola väster, Prisma

2014
2015
2015

2017
2017
2017

174
65 001
65 551

138
64 781
65 184

36
220
367

36
220
367

2493

Ombyggnad av Flitiga Lisans
skola till förskola

2016

2017

0

1 070

-1 070

-1 070

2494

Ombyggnad av Rotundan 2015

2015

2017

3 854

18

3 836

3 836

2495

Trafikåtgärder Högelidsskolan

2015

2016

0

7

-7

0

2496

Nybyggnad förskola Tidavad
Köp av lägenheter 2016, kv.
Svampen

2015

2017

14 837

17 051

-2 214

-2 214

2016

2016

226

226

0

0

2470
2479

2497

Kommentarer
om projektet

Budget
2017
3 500

2016

2016

500

150

350

0

Projektet klart.

2014

2016

102

0

102

0

Projektet klart.

2016
2014

2017
2016

8 500
607

7 219
591

1 281
16

1 281
0

Pågående projekt.
Slutredovisas.
Pågående projekt, mindre åtgärder kvarstår.
85 000 Pågående projekt.
Pågående projekt.
Pågående projekt, budget ingår i total budget
2017 om 110 mnkr för de två nya skolorna
25 000 (Unica/Prisma).
Pågående projekt.
Slutredovisas ihop med projekt 2487.
Pågående projekt, täcks av anslag 2017.
6 600 Utemiljön blir klar i maj.
Projektet klart.

Proj.nr. Projektbenämning

2540
2541
2542

Ombyggnation Västerängs
pistolskyttebana
Badhuset, tillgänglighet &
utbyggnad undervisn.bassäng
Byte av sportgolv i
Högelidsskolans gymnastikhall

Projekt- Projekt- Totalt anslag
start
slut
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
ombudget.

Budget
2017

Kommentarer
om projektet

2016

2017

465

272

193

193

Pågående projekt.

2016

2018

0

142

-142

-142

14 000 Pågående projekt.

2016

2017

1 000

200

800

800

Pågående projekt, ej färdigfakturerat.

Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + Riktat fastighetsunderhåll

2489
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2527
2529
2530

Energieffektiviseringsprojekt
(EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll:
Total ram
Riktat fastighetsunderhåll,
Vadsboskolan
Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Vadsboskolan
Riktat fastighetsunderhåll,
Tunaholmsskolan
Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Tunaholmsskolan
Riktat fastighetsunderhåll,
Ullervads skola
Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Ullervads skola
Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Sikelvingens förskola
Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Skrivarens förskola
Riktat fastighetsunderhåll,
Biblioteket

2016 var budgetramen 35 mnkr. Dessa
omdisponerades under år 2016 ut på
35 000 specifika projekt.
Pågående projekt. Mer bidrag erhålls under
2017 när projektet är klart.
Pågående projekt. Mer bidrag erhålls under
2017 när projektet är klart.

2016

2018

0

0

0

0

2016

2017

6 394

11 315

-4 921

-4 921

2015

2017

5 900

5 109

791

791

2016

2018

3 200

1 307

1 893

1 893

Pågående projekt.

2016

2018

1 500

2 824

-1 324

-1 324

Pågående projekt.

2016

2017

7 891

7 366

525

525

2016

2017

3 109

1 986

1 123

1 123

2016

2017

562

222

340

340

Pågående projekt.

2016

2017

412

359

53

53

Pågående projekt.

2016

2017

4 303

2 254

2 049

2 049

Pågående projekt.

Pågående projekt.
Pågående projekt. Mer bidrag erhålls under
2017 när projektet är klart.

Proj.nr. Projektbenämning

2531

Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Biblioteket

Projekt- Projekt- Totalt anslag
start
slut
2016 inkl
ombudget
2016

2017

297

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

297

0

Begärd
ombudget.

2 400
1 500
10 400

198 159

190 088

8 071

3 836

Kommentarer
om projektet

Pågående projekt.

0

Resterande budgetposter 2017
Rivning Vänershofshallen/ny
gestaltning
xxxx
Timmermansgård
xxxx
Nya förskoleavdelningar öst
xxxx

Summa:

Budget
2017

183 400

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2017-02-02

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

Städavdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

1610

Projektstart

Projekt- Totalt anslag
slut
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
Begärd
Budget
medel 2016
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

Inventarier Städenheten

200

212

-12

0

Underskott föreslås täckas av
överskott på kart- och
200 mätavdelningens projekt nr 1600.

Summa:

200

212

-12

0

200

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
2017-02-02

Datum

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

Exploateringsprojekt

Proj.nr. Projektbenämning

Projektstart

Projektslut

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

VA-avdelningens projekt

1002

Anslutningsavgift tomter

-

-

1728
1008
2022
2038

0

-73

73

Stockholmsvägen/Sjölyckan
Exploatering Sjölyckan
Hindsbergsområdet

2015
2014
2015

Karlslund

2016

0

2016
-

4 492
7 000
1 584

0
14 581
708

4 492
-7 581
876

-3 089
876

2018

3 000

22

2 978

2 000

Anslutningsavgifter som ska periodiseras
fram över tid. Nettobeloppet avser både
nedlagda kostnader och inkomna
0 anslutnings-avgifter.
Medel var avsedda åt Sjölyckan, året
0 2016.
10 000 Pågående projekt.
500 Pågående projekt.
Pågående projekt, anläggning av VA
1 000 under 2017.

Gatuavdelningens projekt

1010

Exploateringsprojekt ram (projekt
enl. särskild ordning)

-

-

1 950

0

1 950

1 950

Fortsatt högt intresse för bostadsbebyggelse och etableringar gör att 2017
års investeringsram kanske inte räcker.
Därför föreslås kvarvarande ram
5 000 ombudgeteras till 2017.

Proj.nr. Projektbenämning

Projektstart

Projektslut

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

1004

Projekt Sjöstaden intäkter

2006

-

-2 758

0

-2 758

0

1005

Projekt Sjöstaden kostnader

2006

-

1 500

2 843

-1 343

0

1005

Projekt Sjöstaden

2006

-

0

0

0

0

1013

Västra Ekudden

2016

2019

0

35

-35

-35

2022

Hindsbergsområdet

2038

Karlslund

2080
2081

Vätgasstation Hindsberg
Hindsberg 10:1 inköp mark

-

-

-658

118

-776

-776

2015

2018

1 751

237

1 514

1 514

2016
2016

2017
2016

300
750

199
750

101
0

101
0

Kommentarer
om projektet
Gamla etappen av Sjöstaden avslutas
och slutredovisas.

Gamla etappen av Sjöstaden avslutas
och slutredovisas.
Nya tillförda medel 2017. Ny etapp
1 000 påbörjas.
Pågående projekt, markförvärv och
upphandling av totalentreprenad för
genomförande sker 2017.
Pågående projekt, underskottet
beräknas täckas av kommande
500 tomtförsäljningar.
Pågående projekt, anläggning av gata
500 under 2017.
Pågående projekt, markarbeten och
belysning kvarstår.
Slutredovisas.

forts. nästa sida

Proj.nr. Projektbenämning

Projektstart

Projektslut

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

Intäkter, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng
1001

Ekudden Smedjehagen, 2005intäkter

2001

2016

0

0

0

0

1003

Marieäng, intäkter

2009

2018

0

-1 726

1 726

1 726

Pågående projekt.

1011

Intäkter tomtförsäljning Sjölyckan
Försäljning Sjölyckan, Ekudden,
Marieäng

2016

-

0

-8 324

8 324

8 324

Pågående projekt.

-

-

-10 000

0

-10 000

xxxx

Pågående projekt, se kostnadssidan.

-10 000 -10 000 Pågående projekt.

Kostnader, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng
1001

Ekudden Smedjehagen, 2005kostnader

2001

2016

1 400

9

1 391

1 000

1003

Marieäng, kostnader

2009

2018

-1 491

710

-2 201

-2 201

1009

Anslutningsavgifter gata,
Marieäng

2011

2018

673

-200

873

873

Pågående projekt.

1008

Exploatering Sjölyckan gata,
kostnader

2014

-

7 677

13 328

-5 651

-5 651

10 000 Pågående projekt.

17 170

23 217

-6 047

-3 388

18 500

Summa:

Pågående projekt. Avser färdigställande
av nya Ekudden.
Pågående projekt. Toppbeläggning av
650 m gata återstår.

2017-02-02,
rev. 2017-02-06

Ombudgetering från 2016 till 2017

(tkr)

Nämnd/förvaltning

Nämndbeslut

Tekniska nämnden - Mariestad
Driftbudget 2016 inklusive ombudgetering
Resultat - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht - ej mot fond
Avvikelse - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht - ej mot fond

Investeringsbudget 2016 inklusive ombudgetering

288 033
264 810
23 223

Förbrukade investeringsmedel
Avvikelse
Verksamhet

Text

Belopp att
ombudgetera

VA-avdelningen

Se bifogad bilaga.

8 012

Kart- och mätavdelningen Se bifogad bilaga.

0

Gatuavdelningen

Se bifogad bilaga.

10 909

Fastighetsavdelningen

Se bifogad bilaga.

3 836

Städavdelningen

Se bifogad bilaga.

0

Exploateringsverksamhet

Se bifogad bilaga.

-3 388

Summa/transport

19 369

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2017-02-02

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

VA-avdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

1701

VA-investeringar

1717

1726

1737

Projekt- Totalt anslag
slut
2016 inkl
ombudget

-

-

Björnslyckevägen, Lugnås

2014

Tidavad, ombyggnad av
ledn.nät

2013

Sanering Lyrestad, Ringvägen
m.fl

1739

VA sanering Hertig Karls gata,
etapp 2
VA sanering Östra
Järnvägsgatan

1740

Verksamhetsområde
Sjöängen

1738

Projektstart

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

2 950

0

2 950

0

11 000

2016

-88

42

-130

0

Slutredovisas.

2016

1 954

3 963

-2 009

0

Slutredovisas.

2014

2016

-57

52

-109

0

Projektet avsågs att genomföras med
investeringsmedel men taxeökning
2015/2016 gav utrymme att genomföra
projektet på driften. Projektet påbörjades
dock som investering och avslutas nu.

2015

2016

2 012

1 620

392

0

Slutredovisas.

2015

2016

1 533

1 765

-232

0

Slutredovisas.

2015

2017

224

1 347

-1 123

-1 123

Pågående projekt, möjliggör för nya
anslutningar.

Proj.nr. Projektbenämning

Projektstart

Projekt- Totalt anslag
slut
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet
Pågående projekt. VA-sanering p.g.a.
driftstörningar. Projektet påbörjat 2016,
resterande kostnader går på 2017.

1743

VA-sanering Segolsgatan
VA-avd, Stockholmsvägen
etapp 3
VA-avd, Stockholmsvägen
Sjöhagaparken

1744

Verksamhetsområde Fors
Ullervad

2015

2017

2 952

2 487

465

465

1745
1746

Cirkulation Leksbergsv.
/Marieforsleden södra, VA
VA-sanering Mariagatan

2015
2016

2016
2016

1 547
2 500

1 638
3 282

-91
-782

0
0

2016

2017

3 000

202

2 798

2 798

Pågående projekt.

2016
2016

2017
2017

1 000
0

635
35

365
-35

365
-35

Pågående projekt.
Pågående projekt.

2016

2017

0

10

-10

-10

Pågående projekt.

1741
1742

1747

1748
1749
1750

VA-sanering Björsätersvägen
Fjärrvärmepåkoppling
Mariestads
avloppsreningsverk
VA-sanering Trumpetvägen
VA-sanering
Munkströmsvägen, Ullervad

2015

2017

3 346

2 406

940

940

2015

2017

7 989

3 082

4 907

4 907

8 000 Pågående projekt.

2015

2017

-67

228

-295

-295

Pågående projekt.

Förnyelse anläggningar ovan
mark (ram)
VA-plan
Summa:

Pågående projekt, mindre justeringar
återstår.
Slutredovisas.
Slutredovisas.

6 000
18 900
30 795

22 794

8 001

8 012

43 900

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2017-02-02

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

Kart- och mätavdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

1600

Mätinstrument

Summa:

Projektstart

-

Projekt- Totalt anslag
slut
2016 inkl
ombudget

-

Förbrukade Avvikelse
Begärd
Budget
medel 2016
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

250

186

64

0

Del av de återstående medlen på 64
tkr föreslås täcka underskott på 12 tkr
på städavdelningen, projekt 1610.
Resterande återstående medel
100 lämnas till bokslutet.

250

186

64

0

100

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
2017-02-02

Datum

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

Gatuavdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

2500
2003

2006

Gator (ram)
Trafikbulleråtgärder

Sthlmvägen, omgestaltning

Projektstart

Projektslut

2006

2016

2012

2019

2021

Tillgänglighet gaturummet

2010

2017

2024

Lekplatser

2010

2032
2036
2037
2040
2049

2063

Universitetsbron
Upprustning av gator
Utveckling stadspark
Upprustning av småbåtshamnar
Stadsparken, temalekplats
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror
Kronstrands gata
Upprustning av GC-väg utmed
Strandvägen

2066

Cirkulation Leksbergsv.
/Marieforsleden södra

2061

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget
-500
105

5 810

Förbrukade Avvikelse
medel 2016
0
22

958

-500
83

4 852

Begärd
Budget
ombudget. 2017
-500
0

3 000

Kommentarer
om projektet

4 500 Täcks av budget 2017.
Projektet klart.
Pågående projekt, toppbeläggning av
mellandelen. Gatuombyggnad mellan
4 000 Mariagatan och Madlyckevägen.
Pågående projekt avseende
tillgänglighetsanpassning på Österlånggatan,
1 000 se även projekt 2073.

147

67

80

80

-

2 000

1 976

24

0

2015
2015
2012
2013
2014

2017
2016
2016

5 597
1 020
91
3 106
89

1 409
567
58
1 969
33

4 188
453
33
1 137
56

4 188
453
0
1 137
0

2014

2017

150

1

149

149

2014

2017

659

432

227

227

Pågående projekt, genomförs hösten 2017.
Pågående projekt, avser GC-passage vid
Katthavsvägen.

70

Pågående projekt, slutreglering av
samförläggning av kablar och fiber kvarstår.

2015

2017

4 103

4 033

70

2 500 Medel återlämnas, nya medel erhålls 2017.
Pågående projekt, byggstart 2017.
Pågående projekt.
Slutredovisas.
2 500 Pågående projekt.
Slutredovisas.

Proj.nr. Projektbenämning

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

Projektstart

Projektslut

2015
2016

2017
2016

1 598
1 820

1 722
2 153

-124
-333

-124
0

2015

2016

32

14

18

0

Slutredovisas.

2015

2016

100

99

1

0

Projektet klart.

2015

2021

4 130

4 048

82

0

2015

2017

3 277

3 370

-93

-93

Pågående projekt, slutreglering av
samförläggning av kablar och fiber kvarstår.

-928

Pågående projekt; mindre kvarstående
åtgärder, slutfakturor samt medfinansiering
från fastighetsägare inväntas.
Pågående projekt, etappen slutförs under
2017.

2071

Östra Järnvägsg. GC-väg och
parkering (mot Vänershof)
Upprustning av GC-vägar
Färdigställande av GC-väg på
Förrådsgatan, norra delen
Gång- och cykelväg utmed
Kinnekullebanan
Beläggningsprogrammet och
upprustning korsningar

2072

GC-väg Södra vägen

2073

Tillgänglighetsanpassning
Österlånggatan

2074

Tidanpromenaden

2016

2017

500

555

-55

-55

2075

Gärdesparken
Laddstolpe på Östra
Järnvägsgatan
Utbyggnad bussterminal

2016

2017

1 595

1 342

253

253

1 000 Pågående projekt, etapper kvarstår.

2016
2016

2016
2017

180
750

109
197

71
553

0
553

Projektet klart.
Pågående projekt, klart våren 2017.

350

0

350

0

Avbrutet projekt, medel återlämnas.

2067
2068
2069
2070

2076
2077

2016

2017

1 550

2 478

-928

-

-

2079

Pendlarparkering vid resecentrum
Trafiklösningar i samband med
Skolor Väst (inkl. cirkulation)

2016

2017

3 200

420

2 780

2 780

2083

Kvarteret Fräsen

2016

2017

0

281

-281

-281

-

-

2078

Cykelbanor/upprustning av bef.
(Ny)
Summa:

Pågående projekt.
Slutredovisas.

6 000 Nya medel t.o.m. år 2021.

4 000 Pågående projekt, klart sommaren 2017.
Pågående projekt, intäkt för anslutningsavgift
kommer 2017.

6 500
41 459

28 313

13 146

10 909

32 000

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2017-02-02, rev. 2017-02-06

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

Fastighetsavdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

2507

Projekt- Projekt- Totalt anslag
start
slut
2016 inkl
ombudget

Fastighetsavdelningen (Disp)

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
ombudget.

3 774

0

3 774

0

2499
2487

Tillgänglighet (offentliga
byggnader)
Brunnsberg, utbyggnad av
kansli
Brunnsberg,
tillbyggnad/renovering
Riktat fastighetsunderhåll

2488
2491
2492

Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks
§ 64)
Ny skola väster, Unica
Ny skola väster, Prisma

2014
2015
2015

2017
2017
2017

174
65 001
65 551

138
64 781
65 184

36
220
367

36
220
367

2493

Ombyggnad av Flitiga Lisans
skola till förskola

2016

2017

0

1 070

-1 070

-1 070

2494

Ombyggnad av Rotundan 2015

2015

2017

3 854

18

3 836

3 836

2495

Trafikåtgärder Högelidsskolan

2015

2016

0

7

-7

0

2496

Nybyggnad förskola Tidavad
Köp av lägenheter 2016, kv.
Svampen

2015

2017

14 837

17 051

-2 214

-2 214

2016

2016

226

226

0

0

2470
2479

2497

Kommentarer
om projektet

Budget
2017
3 500

2016

2016

500

150

350

0

Projektet klart.

2014

2016

102

0

102

0

Projektet klart.

2016
2014

2017
2016

8 500
607

7 219
591

1 281
16

1 281
0

Pågående projekt.
Slutredovisas.
Pågående projekt, mindre åtgärder kvarstår.
85 000 Pågående projekt.
Pågående projekt.
Pågående projekt, budget ingår i total budget
2017 om 110 mnkr för de två nya skolorna
25 000 (Unica/Prisma).
Pågående projekt.
Slutredovisas ihop med projekt 2487.
Pågående projekt, täcks av anslag 2017.
6 600 Utemiljön blir klar i maj.
Projektet klart.

Proj.nr. Projektbenämning

2540
2541
2542

Ombyggnation Västerängs
pistolskyttebana
Badhuset, tillgänglighet &
utbyggnad undervisn.bassäng
Byte av sportgolv i
Högelidsskolans gymnastikhall

Projekt- Projekt- Totalt anslag
start
slut
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
ombudget.

Budget
2017

Kommentarer
om projektet

2016

2017

465

272

193

193

Pågående projekt.

2016

2018

0

142

-142

-142

14 000 Pågående projekt.

2016

2017

1 000

200

800

800

Pågående projekt, ej färdigfakturerat.

Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + Riktat fastighetsunderhåll

2489
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2527
2529
2530

Energieffektiviseringsprojekt
(EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll:
Total ram
Riktat fastighetsunderhåll,
Vadsboskolan
Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Vadsboskolan
Riktat fastighetsunderhåll,
Tunaholmsskolan
Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Tunaholmsskolan
Riktat fastighetsunderhåll,
Ullervads skola
Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Ullervads skola
Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Sikelvingens förskola
Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Skrivarens förskola
Riktat fastighetsunderhåll,
Biblioteket

2016 var budgetramen 35 mnkr. Dessa
omdisponerades under år 2016 ut på
35 000 specifika projekt.
Pågående projekt. Mer bidrag erhålls under
2017 när projektet är klart.
Pågående projekt. Mer bidrag erhålls under
2017 när projektet är klart.

2016

2018

0

0

0

0

2016

2017

6 394

11 315

-4 921

-4 921

2015

2017

5 900

5 109

791

791

2016

2018

3 200

1 307

1 893

1 893

Pågående projekt.

2016

2018

1 500

2 824

-1 324

-1 324

Pågående projekt.

2016

2017

7 891

7 366

525

525

2016

2017

3 109

1 986

1 123

1 123

2016

2017

562

222

340

340

Pågående projekt.

2016

2017

412

359

53

53

Pågående projekt.

2016

2017

4 303

2 254

2 049

2 049

Pågående projekt.

Pågående projekt.
Pågående projekt. Mer bidrag erhålls under
2017 när projektet är klart.

Proj.nr. Projektbenämning

2531

Energieffektiviseringsprojekt
(EPC), Biblioteket

Projekt- Projekt- Totalt anslag
start
slut
2016 inkl
ombudget
2016

2017

297

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

297

0

Begärd
ombudget.

2 400
1 500
10 400

198 159

190 088

8 071

3 836

Kommentarer
om projektet

Pågående projekt.

0

Resterande budgetposter 2017
Rivning Vänershofshallen/ny
gestaltning
xxxx
Timmermansgård
xxxx
Nya förskoleavdelningar öst
xxxx

Summa:

Budget
2017

183 400

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2017-02-02

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

Städavdelningen

Proj.nr. Projektbenämning

1610

Projektstart

Projekt- Totalt anslag
slut
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
Begärd
Budget
medel 2016
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

Inventarier Städenheten

200

212

-12

0

Underskott föreslås täckas av
överskott på kart- och
200 mätavdelningens projekt nr 1600.

Summa:

200

212

-12

0

200

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
2017-02-02

Datum

Nämnd

Tekniska nämnden Mariestad

Vht.

Exploateringsprojekt

Proj.nr. Projektbenämning

Projektstart

Projektslut

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

VA-avdelningens projekt

1002

Anslutningsavgift tomter

-

-

1728
1008
2022
2038

0

-73

73

Stockholmsvägen/Sjölyckan
Exploatering Sjölyckan
Hindsbergsområdet

2015
2014
2015

Karlslund

2016

0

2016
-

4 492
7 000
1 584

0
14 581
708

4 492
-7 581
876

-3 089
876

2018

3 000

22

2 978

2 000

Anslutningsavgifter som ska periodiseras
fram över tid. Nettobeloppet avser både
nedlagda kostnader och inkomna
0 anslutnings-avgifter.
Medel var avsedda åt Sjölyckan, året
0 2016.
10 000 Pågående projekt.
500 Pågående projekt.
Pågående projekt, anläggning av VA
1 000 under 2017.

Gatuavdelningens projekt

1010

Exploateringsprojekt ram (projekt
enl. särskild ordning)

-

-

1 950

0

1 950

1 950

Fortsatt högt intresse för bostadsbebyggelse och etableringar gör att 2017
års investeringsram kanske inte räcker.
Därför föreslås kvarvarande ram
5 000 ombudgeteras till 2017.

Proj.nr. Projektbenämning

Projektstart

Projektslut

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

1004

Projekt Sjöstaden intäkter

2006

-

-2 758

0

-2 758

0

1005

Projekt Sjöstaden kostnader

2006

-

1 500

2 843

-1 343

0

1005

Projekt Sjöstaden

2006

-

0

0

0

0

1013

Västra Ekudden

2016

2019

0

35

-35

-35

2022

Hindsbergsområdet

2038

Karlslund

2080
2081

Vätgasstation Hindsberg
Hindsberg 10:1 inköp mark

-

-

-658

118

-776

-776

2015

2018

1 751

237

1 514

1 514

2016
2016

2017
2016

300
750

199
750

101
0

101
0

Kommentarer
om projektet
Gamla etappen av Sjöstaden avslutas
och slutredovisas.

Gamla etappen av Sjöstaden avslutas
och slutredovisas.
Nya tillförda medel 2017. Ny etapp
1 000 påbörjas.
Pågående projekt, markförvärv och
upphandling av totalentreprenad för
genomförande sker 2017.
Pågående projekt, underskottet
beräknas täckas av kommande
500 tomtförsäljningar.
Pågående projekt, anläggning av gata
500 under 2017.
Pågående projekt, markarbeten och
belysning kvarstår.
Slutredovisas.

forts. nästa sida

Proj.nr. Projektbenämning

Projektstart

Projektslut

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
Budget
ombudget. 2017

Kommentarer
om projektet

Intäkter, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng
1001

Ekudden Smedjehagen, 2005intäkter

2001

2016

0

0

0

0

1003

Marieäng, intäkter

2009

2018

0

-1 726

1 726

1 726

Pågående projekt.

1011

Intäkter tomtförsäljning Sjölyckan
Försäljning Sjölyckan, Ekudden,
Marieäng

2016

-

0

-8 324

8 324

8 324

Pågående projekt.

-

-

-10 000

0

-10 000

xxxx

Pågående projekt, se kostnadssidan.

-10 000 -10 000 Pågående projekt.

Kostnader, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng
1001

Ekudden Smedjehagen, 2005kostnader

2001

2016

1 400

9

1 391

1 000

1003

Marieäng, kostnader

2009

2018

-1 491

710

-2 201

-2 201

1009

Anslutningsavgifter gata,
Marieäng

2011

2018

673

-200

873

873

Pågående projekt.

1008

Exploatering Sjölyckan gata,
kostnader

2014

-

7 677

13 328

-5 651

-5 651

10 000 Pågående projekt.

17 170

23 217

-6 047

-3 388

18 500

Summa:

Pågående projekt. Avser färdigställande
av nya Ekudden.
Pågående projekt. Toppbeläggning av
650 m gata återstår.

2017-02-02

Ombudgetering från 2016 till 2017

(tkr)

Nämnd/förvaltning

Nämndbeslut

Tekniska nämnden - Mariestad
Driftbudget 2016 inklusive ombudgetering

149 367
148 454
913

Resultat - skattefinansierad verksamhet
Avvikelse - skattefinansierad verksamhet

Investeringsbudget 2016 inklusive ombudgetering
Förbrukade investeringsmedel
Avvikelse
VerksamhetText

Belopp att
ombudgetera

Skattefinansierad- och avgiftsfinansierad vht - ej mot fond
Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott på 913
tkr.
De senaste åren har flera exploateringsområden vuxit fram. För
att hålla skötselnivån, då de totala ytorna blir mer omfattande,
behövs mer resurser tillföras verksamheten. Signaler finns
(rikstäckande enkätundersökningar) på att kommuninvånarna
förväntar sig en högre standard på bl.a. skötseln av våra gator.
Då gatuverksamheten gjorde ett överskott år 2016 föreslås detta
ombudgeteras till 2017.

600

Summa/transport

600

2016-02-02

Ombudgetering från 2016 till 2017

(tkr)

Nämnd/förvaltning

Nämndbeslut

Tekniska nämnden - Mariestad
Driftbudget 2016 inklusive ombudgetering

0
2 453
-2 453

Resultat - skattefinansierad verksamhet
Avvikelse - skattefinansierad verksamhet

Investeringsbudget 2016 inklusive ombudgetering
Förbrukade investeringsmedel
Avvikelse
Verksamhet

Text

Belopp att
ombudgetera

Avvikelse för taxefinansierad verksamhet regleras mot VA-fonden
(UB 8 tkr).

Summa/transport

0

0

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 31

Dnr 2017/00031

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Mariestad
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads
kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Mariestads kommun år 2016.
Underlag för beslut

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016 inklusive Sjöstaden,
rev. 2017-02-06.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Mariestad”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-02-03
Dnr: 2017/00031
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för
tekniska nämndens verksamheter i Mariestad
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i
Mariestads kommun år 2016.

Bakgrund
Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Mariestads kommun år 2016.

Underlag för beslut
Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för
tekniska nämndens verksamheter i Mariestad”.

Elisabeth Westberg
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

2017-02-02,
rev. 2017-02-06, 2017-02-09

SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2016
Projekt som överstiger 10 basbelopp (443 tkr)

Tekniska nämnden - Mariestad
GATUAVDELNINGEN
Projekt 2003 "Trafikbulleråtgärder"
Projektet pågick mellan åren 2006 till 2016 och avsåg åtgärder såsom bullervallar och bullerplank samt
ombyggnad av förhöjd korsning vid badhuskorset.
Budget och redovisning från 2010 redovisas nedan, men siffror innan 2010 kan inte erhållas då det inte
längre går att få fram information ur det gamla ekonomisystemet (byte skedde år 2010).

År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 219
0
400
0
0
0
0
1 619

Intäkt
-50
0
0
0
0
0
0
-50

Kostnad Nettokostnad
545
495
50
50
402
402
387
387
164
164
16
16
22
22
1 586
1 536

Avvikelse
724
-50
-2
-387
-164
-16
-22
83

Projekt 2012 "Projekt - park & trädgård (även Tidanpromenaden)"
Projektet pågick mellan åren 2003 till 2015, det slutredovisades inte då eftersom Tidanpromenaden
ingick i projektet och skulle fortsätta under 2016. Under 2016 fick dock Tidanpromenaden ett eget
projektnummer och därmed slutredovisas projekt 2012 nu.
År 2003-2012 pågick arbete med "Världsparker" och utveckling av stadsparker. År 2013 avsåg det
arbete med "Världsparker" och år 2014 pågick arbete med planteringar och dekorbelysning vid
Fisktorget. Kostnader år 2015 avsåg första etappen på Tidanpromenaden.
Budget och redovisning från 2010 redovisas nedan, men siffror innan 2010 kan inte erhållas då det inte
längre går att få fram information ur det gamla ekonomisystemet (byte skedde år 2010).

År
2010
2011
2011 - bokslut. Medel
återlämnades.

2012
2013
2014
2015
2015 - bokslut.
Underskott täcktes av
projekt 2021.

Summa:

Budget inkl.
omdisp.
804
1 000

Intäkt
0
0

0
1 000
0
0
150

0
0
0
0
0

0
250
386
151
478

28
250
386
151
478

-28
750
-386
-151
-328

0
2 954

0
0

0
3 041

-115
2 954

115
0

Projekt 2037 "Utveckling stadspark"

Kostnad Nettokostnad
329
329
1 447
1 447

Avvikelse
475
-447

2017-02-02,
rev. 2017-02-06, 2017-02-09

Projektet avsåg upprustning och utveckling av stadsparken.

År
2013
2014
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
300
0
250
0
550

Intäkt
0
0
0
0
0

Kostnad Nettokostnad
125
125
161
161
173
173
58
58
517
517

Avvikelse
175
-161
77
-58
33

Projekt 2049 "Stadsparken, temalekplats"
Projektet avsåg uppförande av temalekplats där endast naturmaterial använts. Lekplatsen innehåller
bl.a. en hinderbana, en vattenlek, en kompisgunga samt lekdjur.

År
2014
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 200
0
0
1 200

Intäkt
0
0
0
0

Kostnad Nettokostnad
1 085
1 085
26
26
33
33
1 144
1 144

Avvikelse
115
-26
-33
56

Projekt 2068 "Upprustning av GC-vägar"
Projektet avsåg upprustning gång- och cykelväg enligt prioritering efter utförd inventering. Underskott
beror på att vissa sträckor krävt mer omfattande arbeten.

År
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 820
1 820

Intäkt
0
0

Kostnad Nettokostnad
2 153
2 153
2 153
2 153

Avvikelse
-333
-333

Projekt 2069 "Färdigställande av GC-väg på Förrådsgatan, norra delen"
Projektet avsåg färdigställande av gång- och cykelväg på Förrådsgatan, den norra delen.

År
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
500
0
500

Intäkt
0
0
0

Kostnad Nettokostnad
468
468
14
14
482
482

Avvikelse
32
-14
18

Projekt 2081 "Hindsberg 10:1 inköp mark"
Projektet avsåg endast inköp av mark, Hindsberg 10:1.

År
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
750
750

FASTIGHETSAVDELNINGEN

Intäkt
0
0

Kostnad Nettokostnad
750
750
750
750

Avvikelse
0
0

2017-02-02,
rev. 2017-02-06, 2017-02-09

Projekt 2487 "Riktat fastighetsunderhåll" (innan 2016 års nya projekt) samt 2495
projekt 2495 "Trafikåtgärder Högelidsskolan"
Projekt 2487 avsåg under år 2014 upprustning av Vadsbogymnasiet och Termitens förskola samt
upprustning dusch/omklädning Ullervads skola. Under år 2015 utfördes även åtgärder på
Vadsboskolans, Högelidskolans samt centralkökets parkering. År 2016 täckte projektet underskottet på
projekt 2495 (-145 tkr).

År
2014
2015

Budget inkl.
omdisp.
7 100
5 700

Intäkt
0
0

0
0
12 800

0
0
0

2015 - bokslut. Täckte
underskott på projekt
2495.

2016
Summa:

Kostnad Nettokostnad
4 268
4 268
7 780
7 780
145
591
12 784

145
591
12 784

Avvikelse
2 832
-2 080
-145
-591
16

Projekt 2495 avsåg utökning av befintliga parkeringsplatser, förändring av trafikflöde samt nytt
övergångsställe på Högelidskolan. Underskottet täcktes i bokslut år 2015 av projekt 2487 då åtgärder
även där rörde insatserna på Högelidsskolan parkering.

År
2015

Budget inkl.
omdisp.
400

Intäkt
0

0
0
400

0
0
0

2015 - bokslut.
Underskott täcktes av
projekt 2487.

2016
Summa:

Kostnad Nettokostnad
545
545
-145
7
407

Avvikelse
-145

-145
7
407

145
-7
-7

Kostnad Nettokostnad
85
85
3 803
3 803
70
42
3 958
3 930

Avvikelse
915
-1 603
558
-130

VA-AVDELNINGEN
Projekt 1717 "Björnslyckevägen, Lugnås"
Projektet avsåg förnyelse av ledningsnät i Björnslyckevägen.

År
2014
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 000
2 200
600
3 800

Intäkt
0
0
-28
-28

Projekt 1726 "Tidavad, ombyggnad av ledn.nät"

2017-02-02,
rev. 2017-02-06, 2017-02-09

Projektet avsåg VA-sanering och utbyggnad av dagvatten i Tidavads samhälle. Projektet har
genomförts i flera etapper under flera år. Avvikelsen beror på bl.a. mycket sprängningsarbeten samt att
anpassningar har fått göras för att möjliggöra framkomlighet under genomförandet. Projektet har också
avvikelseförklarats i tekniska nämnden.

År
2014
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 500
4 000
2 000
7 500

Intäkt
0
0
-2
-2

Kostnad Nettokostnad
52
52
5 494
5 494
3 965
3 963
9 511
9 509

Avvikelse
1 448
-1 494
-1 963
-2 009

Projekt 1738 "VA sanering Hertig Karls gata, etapp 2"
Projektet avsåg VA-sanering i Hertig Karls gata, etapp 2, på sträckan vid Unica-skolan. Projektet
behövde genomföras innan skolprojektet startade.

År
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
5 000
0
5 000

Intäkt
0
-111
-111

Kostnad Nettokostnad
2 988
2 988
1 731
1 620
4 719
4 608

Avvikelse
2 012
-1 620
392

Projekt 1739 "VA sanering Östra Järnvägsgatan"
Projektet avsåg VA-sanering i Östra Järnvägsgatan.

År
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
2 500
750
3 250

Intäkt
0
0
0

Kostnad Nettokostnad
1 717
1 717
1 765
1 765
3 482
3 482

Avvikelse
783
-1 015
-232

Projekt 1745 "Cirkulation Leksbergsv. /Marieforsleden södra, VA"
Projektet avsåg VA-sanering och ombyggnation p.g.a. anläggning av ny cirkulationsplats.

År
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
0
1 600
1 600

Intäkt
0
0
0

Kostnad Nettokostnad
53
53
1 638
1 638
1 691
1 691

Avvikelse
-53
-38
-91

Projekt 1746 "VA-sanering Mariagatan"
I samband med VA-sanering i Stockholmsvägen etapp 2 upptäcktes stora defekter på VA-ledningen i
Mariagatan, vilket behövde åtgärdas. Projektets avvikelse gentemot budget beror på en bristfällig
kalkyl.

År
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
2 500
2 500

Intäkt
0
0

Kostnad Nettokostnad
3 282
3 282
3 282
3 282

Avvikelse
-782
-782

2017-02-02,
rev. 2017-02-06, 2017-02-09

SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2016
Projekt som överstiger 10 basbelopp (443 tkr)

Tekniska nämnden - Mariestad
EXPLOATERING
Projekt 1004 "Projekt Sjöstaden Ks (intäkter)",
projekt 1005 "Projekt Sjöstaden Tk (kostnader)",
projekt 1035 "Planarbete Sjöstaden"
Projektet pågick mellan 2004 fram till 2016 och avsåg bland annat:
- arkitekttävling
- fördjupad översiktsplan
- vattendom
- planarbete
- oljesanering Karlsholme 2009
- projekteringskostnader
- borttagning av silo i hamnen samt återställningsarbeten
- gatu- och VA-arbeten (VA, projekt 1722) i kv. Bojen inkl. oljesanering, geoteknik, arkeologi samt motfyllnad
norra kajen
- anläggande av ställplats för husbilar 2012
- anläggande av beachvolleybollplaner
- asfaltering av hamnen i olika etapper
- flyttning av bensinstation 2015
- markarbeten i samband med bodar och tankanläggning i hamnen 2016.
På grund av byte av ekonomisystem 2010 som medförde att det blev svårt att få fram siffror innan dess samt
att budget har funnits hos två nämnder (Ks, tekniska), har arbete med att få fram budgetsiffror försvårats. Dock
har det gått att hämta redovisade belopp från en tidigare gjord sammanställning/utredning, därför redovisas de
nedan så att en kostnadsbild kan erhållas av projektet i sin helhet.
År 2017 har 1 000 tkr erhållits i nya budgetmedel. Verksamhet teknik slutredovisar härmed tidigare tidigare års
etapper och börjar en ny etapp med nya budgetmedel för kommande arbeten.

Utvecklingsenheten

Verksamhet teknik
År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Summa:

Intäkt
0
0
0
0
0
-8
0
-5
0
-1 750
0
0
0
-1 763

Kostnad
0
0
147
1 708
1 197
2 049
1 532
3 015
547
5 130
-76
156
2 843
18 248

Nettokostnad
0
0
147
1 708
1 197
2 041
1 532
3 010
547
3 380
-76
156
2 843
16 485

År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Summa:

Total nettokostnad Verksamhet teknik:
Total nettokostnad Utvecklingsenheten:
Nedskrivning år 2013 avseende rivning av silon,
oljesanering samt utvecklingsenhetens kostnader:

16 485
3 781

Total investering, projekt Sjöstaden:

11 738

-8 528

Intäkt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kostnad
202
1 336
488
0
166
0
800
30
301
116
42
0
300
3 781

Nettokostnad
202
1 336
488
0
166
0
800
30
301
116
42
0
300
3 781

2017-02-02,
rev. 2017-02-06, 2017-02-09

SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2016
Projekt som understiger 10 basbelopp (443 tkr)

Tekniska nämnden
Enligt Mariestads kommuns styrprinciper ska slutredovisning av investeringsprojekt endast göras
om den totala investeringen uppgår till 10 basbelopp (443 tkr). Dessa projekt skall redovisas i Ks.
Här nedan redovisas slutredovisade investeringsprojekt under 2016 vars totala investeringbelopp understeg 10 basbelopp.

Avd.

Projekt Projektet avser

Gata
Gata

2070
2076

Gång- och cykelväg utmed
Kinnekullebanan
Laddstolpe på Östra Järnvägsgatan

Fastighet
Fastighet
Fastighet

2470
2479
2497

Tillgänglighet (offentliga byggnader)
Brunnsberg, utbyggnad av kansli
Köp av lägenheter 2016, kv. Svampen

VA

1737

Sanering Lyrestad, Ringvägen m.fl.

Total
budget

Redovisat Redovisat
2016
totalt
Avvikelse

167
180

99
109

166
109

1
71

500
250
226

150
0
226

150
148
226

350
102
0

0

52

109

-109

2017-02-02,
rev. 2017-02-06

SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2016
Projekt som överstiger 10 basbelopp (443 tkr)

Tekniska nämnden - Mariestad
GATUAVDELNINGEN
Projekt 2003 "Trafikbulleråtgärder"
Projektet pågick mellan åren 2006 till 2016 och avsåg åtgärder såsom bullervallar och bullerplank samt
ombyggnad av förhöjd korsning vid badhuskorset.
Budget och redovisning från 2010 redovisas nedan, men siffror innan 2010 kan inte erhållas då det inte
längre går att få fram information ur det gamla ekonomisystemet (byte skedde år 2010).

År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 219
0
400
0
0
0
0
1 619

Intäkt
-50
0
0
0
0
0
0
-50

Kostnad Nettokostnad
545
495
50
50
402
402
387
387
164
164
16
16
22
22
1 586
1 536

Avvikelse
724
-50
-2
-387
-164
-16
-22
83

Projekt 2012 "Projekt - park & trädgård (även Tidanpromenaden)"
Projektet pågick mellan åren 2003 till 2015, det slutredovisades inte då eftersom Tidanpromenaden
ingick i projektet och skulle fortsätta under 2016. Under 2016 fick dock Tidanpromenaden ett eget
projektnummer och därmed slutredovisas projekt 2012 nu.
År 2003-2012 pågick arbete med "Världsparker" och utveckling av stadsparker. År 2013 avsåg det
arbete med "Världsparker" och år 2014 pågick arbete med planteringar och dekorbelysning vid
Fisktorget. Kostnader år 2015 avsåg första etappen på Tidanpromenaden.
Budget och redovisning från 2010 redovisas nedan, men siffror innan 2010 kan inte erhållas då det inte
längre går att få fram information ur det gamla ekonomisystemet (byte skedde år 2010).

År
2010
2011
2011 - bokslut. Medel
återlämnades.

2012
2013
2014
2015
2015 - bokslut.
Underskott täcktes av
projekt 2021.

Summa:

Budget inkl.
omdisp.
804
1 000

Intäkt
0
0

0
1 000
0
0
150

0
0
0
0
0

0
250
386
151
478

28
250
386
151
478

-28
750
-386
-151
-328

0
2 954

0
0

0
3 041

-115
2 954

115
0

Projekt 2037 "Utveckling stadspark"

Kostnad Nettokostnad
329
329
1 447
1 447

Avvikelse
475
-447

2017-02-02,
rev. 2017-02-06

Projektet avsåg upprustning och utveckling av stadsparken.

År
2013
2014
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
300
0
250
0
550

Intäkt
0
0
0
0
0

Kostnad Nettokostnad
125
125
161
161
173
173
58
58
517
517

Avvikelse
175
-161
77
-58
33

Projekt 2049 "Stadsparken, temalekplats"
Projektet avsåg uppförande av temalekplats där endast naturmaterial använts. Lekplatsen innehåller
bl.a. en hinderbana, en vattenlek, en kompisgunga samt lekdjur.

År
2014
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 200
0
0
1 200

Intäkt
0
0
0
0

Kostnad Nettokostnad
1 085
1 085
26
26
33
33
1 144
1 144

Avvikelse
115
-26
-33
56

Projekt 2068 "Upprustning av GC-vägar"
Projektet avsåg upprustning gång- och cykelväg enligt prioritering efter utförd inventering. Underskott
beror på att vissa sträckor krävt mer omfattande arbeten.

År
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 820
1 820

Intäkt
0
0

Kostnad Nettokostnad
2 153
2 153
2 153
2 153

Avvikelse
-333
-333

Projekt 2069 "Färdigställande av GC-väg på Förrådsgatan, norra delen"
Projektet avsåg färdigställande av gång- och cykelväg på Förrådsgatan, den norra delen.

År
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
500
0
500

Intäkt
0
0
0

Kostnad Nettokostnad
468
468
14
14
482
482

Avvikelse
32
-14
18

Projekt 2081 "Hindsberg 10:1 inköp mark"
Projektet avsåg endast inköp av mark, Hindsberg 10:1.

År
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
750
750

FASTIGHETSAVDELNINGEN

Intäkt
0
0

Kostnad Nettokostnad
750
750
750
750

Avvikelse
0
0

2017-02-02,
rev. 2017-02-06

Projekt 2487 "Riktat fastighetsunderhåll" (innan 2016 års nya projekt) samt 2495
projekt 2495 "Trafikåtgärder Högelidsskolan"
Projekt 2487 avsåg under år 2014 upprustning av Vadsbogymnasiet och Termitens förskola samt
upprustning dusch/omklädning Ullervads skola. Under år 2015 utfördes även åtgärder på
Vadsboskolans, Högelidskolans samt centralkökets parkering. År 2016 täckte projektet underskottet på
projekt 2495 (-145 tkr).

År
2014
2015

Budget inkl.
omdisp.
7 100
5 700

Intäkt
0
0

0
0
12 800

0
0
0

2015 - bokslut. Täckte
underskott på projekt
2495.

2016
Summa:

Kostnad Nettokostnad
4 268
4 268
7 780
7 780
145
591
12 784

145
591
12 784

Avvikelse
2 832
-2 080
-145
-591
16

Projekt 2495 avsåg utökning av befintliga parkeringsplatser, förändring av trafikflöde samt nytt
övergångsställe på Högelidskolan. Underskottet täcktes i bokslut år 2015 av projekt 2487 då åtgärder
även där rörde insatserna på Högelidsskolan parkering.

År
2015

Budget inkl.
omdisp.
400

Intäkt
0

0
0
400

0
0
0

2015 - bokslut.
Underskott täcktes av
projekt 2487.

2016
Summa:

Kostnad Nettokostnad
545
545
-145
7
407

Avvikelse
-145

-145
7
407

145
-7
-7

Kostnad Nettokostnad
85
85
3 803
3 803
70
42
3 958
3 930

Avvikelse
915
-1 603
558
-130

VA-AVDELNINGEN
Projekt 1717 "Björnslyckevägen, Lugnås"
Projektet avsåg förnyelse av ledningsnät i Björnslyckevägen.

År
2014
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 000
2 200
600
3 800

Intäkt
0
0
-28
-28

Projekt 1726 "Tidavad, ombyggnad av ledn.nät"

2017-02-02,
rev. 2017-02-06

Projektet avsåg VA-sanering och utbyggnad av dagvatten i Tidavads samhälle. Projektet har
genomförts i flera etapper under flera år. Avvikelsen beror på bl.a. mycket sprängningsarbeten samt att
anpassningar har fått göras för att möjliggöra framkomlighet under genomförandet. Projektet har också
avvikelseförklarats i tekniska nämnden.

År
2014
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
1 500
4 000
2 000
7 500

Intäkt
0
0
-2
-2

Kostnad Nettokostnad
52
52
5 494
5 494
3 965
3 963
9 511
9 509

Avvikelse
1 448
-1 494
-1 963
-2 009

Projekt 1738 "VA sanering Hertig Karls gata, etapp 2"
Projektet avsåg VA-sanering i Hertig Karls gata, etapp 2, på sträckan vid Unica-skolan. Projektet
behövde genomföras innan skolprojektet startade.

År
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
5 000
0
5 000

Intäkt
0
-111
-111

Kostnad Nettokostnad
2 988
2 988
1 731
1 620
4 719
4 608

Avvikelse
2 012
-1 620
392

Projekt 1739 "VA sanering Östra Järnvägsgatan"
Projektet avsåg VA-sanering i Östra Järnvägsgatan.

År
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
2 500
750
3 250

Intäkt
0
0
0

Kostnad Nettokostnad
1 717
1 717
1 765
1 765
3 482
3 482

Avvikelse
783
-1 015
-232

Projekt 1745 "Cirkulation Leksbergsv. /Marieforsleden södra, VA"
Projektet avsåg VA-sanering och ombyggnation p.g.a. anläggning av ny cirkulationsplats.

År
2015
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
0
1 600
1 600

Intäkt
0
0
0

Kostnad Nettokostnad
53
53
1 638
1 638
1 691
1 691

Avvikelse
-53
-38
-91

Projekt 1746 "VA-sanering Mariagatan"
I samband med VA-sanering i Stockholmsvägen etapp 2 upptäcktes stora defekter på VA-ledningen i
Mariagatan, vilket behövde åtgärdas. Projektets avvikelse gentemot budget beror på en bristfällig
kalkyl.

År
2016
Summa:

Budget inkl.
omdisp.
2 500
2 500

Intäkt
0
0

Kostnad Nettokostnad
3 282
3 282
3 282
3 282

Avvikelse
-782
-782

2017-02-02,
rev. 2017-02-06

SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2016
Projekt som överstiger 10 basbelopp (443 tkr)

Tekniska nämnden - Mariestad
EXPLOATERING
Projekt 1004 "Projekt Sjöstaden Ks (intäkter)",
projekt 1005 "Projekt Sjöstaden Tk (kostnader)",
projekt 1035 "Planarbete Sjöstaden"
Projektet pågick mellan 2004 fram till 2016 och avsåg bland annat:
- arkitekttävling
- fördjupad översiktsplan
- vattendom
- planarbete
- oljesanering Karlsholme 2009
- projekteringskostnader
- borttagning av silo i hamnen samt återställningsarbeten
- gatu- och VA-arbeten (VA, projekt 1722) i kv. Bojen inkl. oljesanering, geoteknik, arkeologi samt motfyllnad
norra kajen
- anläggande av ställplats för husbilar 2012
- anläggande av beachvolleybollplaner
- asfaltering av hamnen i olika etapper
- flyttning av bensinstation 2015
- markarbeten i samband med bodar och tankanläggning i hamnen 2016.
På grund av byte av ekonomisystem 2010 som medförde att det blev svårt att få fram siffror innan dess samt
att budget har funnits hos två nämnder (Ks, tekniska), har arbete med att få fram budgetsiffror försvårats. Dock
har det gått att hämta redovisade belopp från en tidigare gjord sammanställning/utredning, därför redovisas de
nedan så att en kostnadsbild kan erhållas av projektet i sin helhet.
År 2017 har 1 000 tkr erhållits i nya budgetmedel. Verksamhet teknik slutredovisar härmed tidigare tidigare års
etapper och börjar en ny etapp med nya budgetmedel för kommande arbeten.

Utvecklingsenheten

Verksamhet teknik
År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Summa:

Intäkt
0
0
0
0
0
-8
0
-5
0
-1 750
0
0
0
-1 763

Kostnad
0
0
147
1 708
1 197
2 049
1 532
3 015
547
5 130
-76
156
2 843
18 248

Nettokostnad
0
0
147
1 708
1 197
2 041
1 532
3 010
547
3 380
-76
156
2 843
16 485

År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Summa:

Total nettokostnad Verksamhet teknik:
Total nettokostnad Utvecklingsenheten:
Nedskrivning år 2013 avseende rivning av silon,
oljesanering samt utvecklingsenhetens kostnader:

16 485
3 781

Total investering, projekt Sjöstaden:

11 766

-8 500

Intäkt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kostnad
202
1 336
488
0
166
0
800
30
301
116
42
0
300
3 781

Nettokostnad
202
1 336
488
0
166
0
800
30
301
116
42
0
300
3 781

2017-02-02,
rev. 2017-02-06

SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2016
Projekt som understiger 10 basbelopp (443 tkr)

Tekniska nämnden
Enligt Mariestads kommuns styrprinciper ska slutredovisning av investeringsprojekt endast göras
om den totala investeringen uppgår till 10 basbelopp (443 tkr). Dessa projekt skall redovisas i Ks.
Här nedan redovisas slutredovisade investeringsprojekt under 2016 vars totala investeringbelopp understeg 10 basbelopp.

Avd.

Projekt Projektet avser

Gata
Gata

2070
2076

Gång- och cykelväg utmed
Kinnekullebanan
Laddstolpe på Östra Järnvägsgatan

Fastighet
Fastighet

2470
2497

Tillgänglighet (offentliga byggnader)
Köp av lägenheter 2016, kv. Svampen

VA

1737

Sanering Lyrestad, Ringvägen m.fl.

Total
budget

Redovisat Redovisat
2016
totalt
Avvikelse

250
180

99
109

166
109

84
71

500
226

150
226

150
226

350
0

0

52

109

-109

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 26

Dnr 2017/00026

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Töreboda kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Töreboda kommun under år 2016.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 750 tkr, exklusive
kapitalkostnader.
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på
405 tkr bättre än budget vilket innebär ett nettoresultat på +405 tkr även när
kapitalkostnaderna som ligger kvar i Töreboda kommun tillkommer.
Underlag för beslut

Dokumentet Bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun
2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-02-02
Dnr: 2017/00026
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Bokslut 2016 för tekniska nämndens
verksamheter i Töreboda
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Töreboda kommun år 2016.

Bakgrund
Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för
verksamheten i Töreboda kommun under år 2016.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 750 tkr, exkl.
kapitalkostnader.
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på
405 tkr bättre än budget vilket innebär ett nettoresultat på +405 tkr även när
kapitalkostnaderna som ligger kvar i Töreboda Kommun tillkommer.

Underlag för beslut
Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Töreboda
kommun 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
och tf. teknisk chef Michael Nordin ” Bokslut 2016 för tekniska nämndens
verksamheter i Töreboda”.

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef
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Verksamhetsberättelse
Gemensamma nämnder
Nämndens uppdrag


Förvaltning av lokaler och anläggningar till kommunens verksamheter och
kommuninvånare.




Städning i lokaler med kommunal och offentlig verksamhet.
Skötsel och nyanläggning av gator, torg och parker, småbåtshamnar, salutorg samt
myndighetsutövning gällande trafik.
Dricksvattenproduktion – och avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät.
Mätnings- och kartteknisk service i anslutning till plan- och byggprocessen samt
tillgängliggörande av lägesbunden data.




Viktiga händelser under året
Fastighet
Centralskolans efterlängtade renovering av hus-D, ett projekt som varit på gång de senaste 10
åren och detta ses som etapp 1 på skolan. Idrottshallens etapp 2-3 med renovering av
omklädningsrum och byte av golv i idrottshallen. Campingen har byggts ut och Töreshov har
fått konstgräsplan.
Utredning kring ytterligare lokaler för skola och förskola har resulterat i förslag och beslut om
till- och ombyggnad på Björkäng, Älgarås och Moholms skolor.
VA: VA-planen antagen, Utredning om kvävereduktion Töreboda reningsverk klar, Avtal
tecknat med Källbergs Industri AB som ger bättre förutsättningar för reningsprocessen
framöver.
Gata: Flytten till nya lokaler, Röjning sly/skog i kransorter till ett lyckat resultat, Utbyte till
LED påbörjades, Anlagt ett antal GC-vägar

Uppföljning ekonomi
Kommentar till resultat
Fastighet: ett bra år med låga energikostnader har bidragits till att underhållet har hållits på en
bra nivå. Personalkostnaderna lägre än budgeterat (vakans under del av året).
Gata: har haft merkostnader i samband med flytt till nya lokaler, motsvarande ca 200 tkr.
Under året har målsättningen varit att minska det uppkomna underskottet, vilket
verksamheten lyckats med genom att omdisponera resurserna till projektarbeten i en större
omfattning, samt ett focus på att minska kostnaderna.
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VA: det positiva resultatet beror dels av låga energikostnader, beroende på en torr höst samt
ökade intäkter främst på anslutna verksamheter.
Städ: uppvisar ett mindre överskott beroende på ngt högre intäkter än budgeterat, samt lägre
kostnader för övrigt mtrl, personalkostnader i nivå med budget.
Kommentarerna är lämnade till resultatet exkl. kapitalkostnader.

Investeringar
VA: Ett flertal investeringsprojekt har fått skjutas över årsskiftet dels beroende på resursbrist,
men också för att akuta projekt kommit emellan.
Fastighet: Ett stort fokus kring nya lokaler för skola och förskola har gjort att dessa
prioriterats framför andra.

Framtiden
Fastighet: De formella kraven på inomhusmiljön gör att tempot på våra ombyggnationer av
ventilationsanläggningar måste öka, en egen ambition om energieffektivisering går hand i
hand. Pelletspannorna i Älgarås o Moholm en medveten satsning mot förnybar energi o det
kan utvecklas på flera byggnader. Vi har bara tagit första steget på väg mot en renoverad o
modern centralskola.
VA: VA-planen nu antagen ger möjlighet att planera på längre sikt o förutsättningarna för att
följa tidplanen är taxejusteringar. En ombyggnad av Töreboda RV påbörjas 2017 för att skapa
bättre förutsättningar att reducera kväve i verket.
Gata: Det är av stor vikt att komma till rätta med det eftersatta underhållet av våra gator o
vägar. Ett krafttag behövs för att skapa förutsättningar .till en långsiktig underhållsplan genom
s.k. beläggningsinventering med tillhörande prioriteringsordning. För Park finns liknande
behov o nästa steg i att skapa välskötta o attraktiva grönområden är att ta fram en skötselplan
(skötselnivåer).
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Bokslut 2016

Tekniska nämnden MTG - Töreboda
2016-12-31

Budget
Budget
kostnader intäkter
Administrativa avdelningen
Kart- och mätavdelningen
Städavdelningen
Gatuavdelningen
Fastighetsavdelningen
Bostadsanpassning
Summa skattefinansierad vht &
avgifts fin.vht ink.
Bostadsanpassning

Nettobudget
2016

Ombudgete- Budget inkl.
ringar och
ombudgeter
tillägg
ingar
Bokslut

Avvikelse

712
325
8 060
12 880
30 557
1 250

-299
-50
-8 060
-6 317
-19 281
0

413
275
0
6 563
11 276
1 250

0
0
0
0
0
0

413
275
0
6 563
11 276
1 250

366
275
-121
6 486
11 043
978

47
0
121
77
233
272

53 784

-34 007

19 777

0

19 777

19 027

750

Budget
Budget
kostnader intäkter

Nettobudget
2016

Ombudgete- Budget inkl.
ringar och
ombudgeter
tillägg
ingar
Bokslut

Avvikelse

VA-avdelningen

13 209

-19 372

-6 163

0

-6 163,20

-6 568

405

Summa avgiftsfinansierad vht

13 209

-19 372

-6 163

0

-6 163,20

-6 568

405

Kommentarer:
Städ
Verksamheten uppvisar ett mindre överskott, pga av något högre intäkter än budgeterat, samt något lägre kostnader för materialinköp, personalkostnader i nivå med budget.
Gata
Merkostnader i samband med flytt till nya förrådet, motsvarade ca 200 tkr. Under året har målsättningen varit att minska det
uppkomna underskottet. Detta har vi lyckats med till följd av att vi disponerat om resurserna till projektarbete i en större
omfattning och ett focus på att minska kostnaderna.
Fastighetsavdelningen
Ett bra år med låga energikostnader, har bidragit till att underhållet hållits på en bra nivå. Personalkostnaderna lägre än budgeterat (vakans under del av året).
Den höga investeringsnivån påverkar oss positivt, då vi får mycket nytt och renoverat. Den påverkar också avdelningen med
ökat verksamhetsknutet arbete.
VA-avdelningen
Det positiva resultatet beror dels av låga energikostnader, beroende på en torr höst, samt ökade intäkter främst på anslutna
verksamheter.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 29

Dnr 2017/00029

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Töreboda kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Töreboda kommun.
Under år 2016 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 19 777 tkr och
utfallet blev 19 027 tkr, vilket innebar ett överskott om 750 tkr. Den
intäktsfinansierade verksamheten redovisade ett resultat om -6 568, vilket är 405 tkr
mer än budget om – 6 163 tkr.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 53 545 tkr och utfallet blev 29 799 tkr, vilket
innebar en avvikelse på 23 746 tkr. Totalt föreslås 24 444 tkr ombudgeteras enligt
följande fördelning per avdelning:


VA-avdelningen 12 610 tkr



Gatuavdelningen 3 147tkr



Fastighetsavdelningen 8 687 tkr

Underlag för beslut

Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (investeringar).
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016
till 2017 Töreboda kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-02-06
Dnr: 2017/00029
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget
2016 till 2017 Töreboda kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till
2017 i Töreboda kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Bakgrund
Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av
drift- och investeringsbudget 2016 till 2017 i Töreboda kommun.
Under år 2016 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto
19 777 tkr och utfallet blev 19 027 tkr, vilket innebar ett överskott om
750 tkr. Den intäktsfinansierade verksamheten redovisade ett resultat
om -6 568, vilket är 405 tkr mer än budget om – 6 163 tkr.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 53 545 tkr och utfallet blev
29 799 tkr, vilket innebar en avvikelse på 23 746 tkr. Totalt föreslås 24
444 tkr ombudgeteras enligt följande fördelning per avdelning:
 VA-avdelningen 12 610 tkr
 Gatuavdelningen 3 147tkr
 Fastighetsavdelningen 8 687 tkr

Underlag för beslut
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (investeringar).
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
och tf. teknisk chef Michael Nordin ” Ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 Töreboda kommun”.

Sida
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Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Tf. teknisk chef
Michael Nordin

2013-02-08

Ombudgetering från 2016 till 2017

(tkr)
Nämndbeslut

Tekniska nämnden - Töreboda kommun
Driftbudget 2016 inklusive ombudgetering
Resultat - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht
Avvikelse - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht

12 459
1 155

Investeringsbudget 2016 inklusive ombudgetering

53 545
29 799
23 746

Förbrukade investeringsmedel
Avvikelse
Verksamhet

Text

Belopp att
ombudgetera

Fastighetsavdelningen Se bifogade bilagor

8 687

Gatuavdelningen

Se bifogade bilagor

3 147

Va-avdelningen

Se bifogade bilagor

12 610

Ombudgetering driftsbudget, separat handling

Summa/transport

24 444

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2016-12-31

Nämnd Tekniska nämnden - Töreboda
Vht.

Fastighetsavdelningen

Proj.

Projektbenämning

Projektstart

Projekt-slut

nr.

Totalt anslag

Förbrukade

2016 inkl

medel 2016

Avvikelse

Begärd

Budget

Kommentarer

ombudget.

2017

om projektet

ombudget
92118

Töreboda camping

2015

2016

894

704

190

0

Projektet färdigställt under 2016.

92303

Töreshov omb omklädn rum

2011

2016

797

902

-105

0

Projektet färdigställt under 2016.

92304

Renovering sarg Ishallen

2015

2016

1 100

1 565

-465

0

92305

Moholms sk ventilation

2013

2017

1 119

95

1 024

1 024

Projektet färdigställt under 2016.
Krav från Miljö och hälsa visar på
ytterligare behov. Kostnaderna
bedöms till totalt 2 000 tkr.
Kvarvarande medel måste
ombudgeteras

92314

Töreshov konstgräsplan

2015

2016

150

150

0

0

92406

Kilenskolan ventilation

2015

2017

700

258

442

442

Projektet färdigställt under 2016.
Mindre åtgärder med att fördela om
luft pågår och ger positiva resultat,
budget kommer ej räcka till att byta
samtliga aggregat. Vi koncentrerar
oss till fritidsavdelningarna.
Inbrottslarm och passersystem
Björkänsskolan, arbeten pågår och
slutförs under året , ej hunnit klart.

92416

92417

92428

Inbrottsskydd fastigheter

Centralskolan

Idrottshallen

2015

2010

2014

2017

2017

2017

304

14 798

2 266

224

11 700

2 404

80

3 099

-138

80

3 099

-138

Projektet pågår och följer plan,
färdigställs i jan-feb resterande
medel ombudgeteras
Etapp 3 idrottshallens golv är klart.
Entre mm etap4, 2017 kvarstår för
kommande medel. Etapp 1 och 2 är
klara.

Proj.

Projektbenämning

Projektstart

Projekt-slut

nr.

Totalt anslag

Förbrukade

2016 inkl

medel 2016

Avvikelse

Begärd

Budget

Kommentarer

ombudget.

2017

om projektet

ombudget

92492

Björkäng modul

2015

2016

-191

192

-383

0

92493

Kilenskolan modul
Älgarås skola pelletspanna

2015

2016

340

0

340

0

2016

2017

1 500

0

1 500

1 500

2016

2017

0

127

-127

-127

92494
92496

Björkäng 2017 modul

Projektet färdigställt under 2016.
Merkostnader orsakade av staket,
asfalt, extra modul m.m.
Projektet färdigställt under 2016.
Utförs kring årsskiftet, då hälften av
medlen tillskjuts 2017. Upphandling
pågår. Medlen ombudgeteras
Ombudg.
Pannan är på plats, VP är
installerade och klara,
ventilationsaggregatet är utbytt.
Arbetet klart, slutredovisas

92507

Älgarås servicehus

2014

2016

520

573

-53

0

92514

Tillbyggnad Killingen

2015

2017

2 571

179

2 393

2 393

92515

Lill Börstorps stödboende

2016

2017

0

0

0

0

Avvaktar beslut, ärendet ligger hos
Töreboda kommun.
Projektet pågår, såväl intäkter
(2112,2 tkr) som kostnader (2112,2
tkr) ombudgeteras.
Ventilation klar, 2 kontor ombygda i
samband med detta, underskottet
kan ombudgeteras till 2017.

92516

IT-ventilation Kommunhus

2016

2017

0

239

-239

-239

92517

Förskola Moholm

2016

2017

0

72

-72

-72

Ombudg.

92519

Bibliotek Älgarås

2016

2017

0

5

-5

-5

Ombudg.

92604

Tillg samtliga fastigheter

2015

2017

250

0

250

250

92608

Energiåtg enl handlingsplan budget

2014

2017

606

137

469

469

92613

Kilensk elsäkerhet

2015

2016

-9

0

-9

0

92628

Vårdcentral energi (92608)

2014

2015

12

0

12

12

27 727

19 525

8 202

8 687

Summa

Inga åtgärder utförda. Ombudgeteras
Ett fläktrum byggs om, arbeten är
beställda men kommer sannolikt ej
att hinnas med före jan-feb 2017.
Medlen ombudgeteras.
Projektet färdigställt under 2016.
Ombudg.

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2016-12-31

Nämnd

Tekniska nämnden - Töreboda

Vht.

Gatuavdelningen

Proj.nr.

Projektbenämning

92130

Gator o vägar

2016

Totalt anslag Förbrukade
2016 inkl
medel 2016
ombudget
2017
189
0

92141

GC väg Hjälstad
Moholm

2013

2016

966

2015

2017

2016

92148
92150
92151
92152

GC-väg Töreshov
etapp E
Upprustning
lekplatser
Gatubelysning
Kårtorpsparken
Busshållsplats
Fägrevägen

Projektstart

Projektslut

Avvikelse

Begärd
ombudget.

Budget
2017

Kommentarer
om projektet

189

189

1 037

-71

0

571

793

-222

-222

2017

300

224

76

76

2015

2016

198

197

1

0

Proj. klart.

2016

2016

98

147

-49

0

Proj. klart.

Ombudg.
Samfinansiering med
Trafikverket (50/50) två
delsträckor.Arbetet
klart, omförhandling av
avtalet har skett, vilken
fallit väl ut, befarat
underskott om 287 tkr
blev enbart 71 tkr! Vid
byggstart fanns ingen
indikation på att
samfinaniseringsbelopp
et på 2 mnkr var för
lite.
Proj pågår, reglering av
samförläggning
återstår.
Projektet pågår under
flera år.

92123

92154
92155
92156
92158
92162
92279
92280

Trafiksäkerhet
Kilsgatan
Kollektivsäkerhet
Kilsg/Central
Hållplats Tällåsen
C-skolan
busshållplats
Trafiksäkerhetshöja
nde åtg
Asfalt, u-belägg &
upprustning
Tillgänglighet HIN
LED Belysning
Summa:

2016

2017

500

825

-325

-325

2016
2016

2017
2016

0
0

89
13

-89
-13

-89
0

2016

2017

225

0

225

225

2016

2017

135

0

135

135

2016
2016
2016

2017
2017
2017

840
600
2 500

667
71
45

173
529
2 455

173
529
2 455

7 122

4 108

3 014

3 147

Ombudg. i avvaktan på
bl.a ytterligare
statsbidrag.
Ombudg. i avvaktan på
bl.a ytterligare
statsbidrag.
Projektet utgår
Proj pågår
Ombudg. för att klara
nämndsmål 2017
Ombudg. för att höja
status.
Proj pågår
Proj pågår

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2015 till 2016
(tkr)
Datum

2016-12-31

Nämnd

Tekniska nämnden - Töreboda

Vht.

VA-avdelningen

Proj.nr.

Projektbenämning

92160

Kanalvägen

2016

2017

1 000

642

358

0

92161

Kanalparken projektering

2016

2017

500

489

11

11

92201

VA-investering

2014

2017

5 960

0

5 960

5 960

Projektstart

Projekt- Totalt anslag Förbrukade Avvikelse Begärd
slut
2016 inkl
medel 2016
ombudget.
ombudget

92257

Reningsverk-Töreboda

2011

2016

1 252

1 732

-480

0

92258

Omb tryckluftskompressor

2016

2017

0

145

-145

-145

92259
92270
92271

Kv Hästen VA
Nya brunnsbeteckningar
Hygien kretslopp

2016
2015
2014

2017
2016
2016

1 898
-220
1 000

31
0
0

1 867
-220
1 000

1 867
0
1 000

Budget
2016

Kommentarer
om projektet
Proj klart
Projektet pågår
Kvarvarande medel
omdisponeras till
kvävereduktion.
Proj. klart. En
omfattande renovering
av Töreboda´s
reningsverk har pågått
under flera år.
Överskridandet iår beror
på bristfälliga ritningar i
projekteringsstadiet vilket
skapat merarbete.
Bokföringsfel hör till
92285. ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Proj. klart 2015.
Ombudgeteras

92282

Modernisering av pumpstationer. 2015

2016

92264

Sträte Pumpstation

2016

92273

Moholms pumpstation

92276

22

1 164

1 164

2015

10

-10

-10

2016

2017

10

-10

-10

Slätte VV Rostfri tank

2016

2017

73

-73

-73

92277
92278

Vassbackens VV reservkraft
Idrottsvägen VA

2016
2016

2017
2017

120
200

0
240

120
-40

0
0

92283

Relining 2015

2015

2017

1 500

1 307

194

194

92284

Hajstorp reningsverk

2016

2017

18

-18

-18

92285

VA-sanering Depågatan

2016

2017

700

9

691

691

92286

VA-sanering Kilsgatan

2016

2017

600

518

82

82

92287

VA-sanering Halnavägen

2016

2017

300

86

214

214

92288

VA-led konstruktören

2016

2017

1 000

318

682

682

92289
92808

Relining Fägre
Rundmatning Rotkilen

2016
2015

2017
2016

1 000
700

0
518

1 000
182

1 000
0

18 696

6 166

12 530

12 610

Summa:

1 186

Modernisera och
installera
"fjärrövervakning" av
pumpstationer. 1 500 tkr
omdisponerat enl. beslut
nämnd från proj.nr
92201.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Projektet utgår och
kommer istället att ingå i
en större omfattning.
Proj. klart.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Pågående arbete,
ombudgeteras.
Proj klart

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 32

Dnr 2017/00032

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Töreboda
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda
kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Töreboda kommun år 2016.
Underlag för beslut

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-02-06
Dnr: 2017/00032
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i
Töreboda kommun år 2016.

Bakgrund
Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Töreboda kommun år 2016.

Underlag för beslut
Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
och tf. teknisk chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt
2016 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda”.

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2016
Tekniska nämnden - Töreboda
Ansvar 217 - Fastighetsavdelningen

Projekt 92118 Töreboda camping
Campingen är utbyggd med 18st elektrifierade platser utmed kanalen. Bra temperatur och
samordning med konstgräsprojektet har gjort att kostnaden är mindre än budgeterat.
År
2015
2016
Summa:

Budget
1 000
1 000

Intäkter
0
0
0

Kostnader Nettokostnad
106
106
704
704
810
810

Avvikelse
894
-704
190

Projekt 92303 Törehov omb omklädn rum
Sista etappen av omklädningsrummen är klar, en anpassning för tillgängligheten till ishallen har gjort
att den sista delen överskridit budgeten.
År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Summa:

Budget

Intäkter

4500

0
0
0
0
0
0
0

5100
750
10 350

Kostnader Nettokostnad
73
371
424
4155
4530
902
10 455

73
371
424
4155
4530
902
10 455

Avvikelse
4427
-371
-424
945
-3780
-902
-105

Projekt 92304 Renovering sarg Ishallen
Sargen är utbytt och klubben är mycket nöjd. Ett helt oförväntat fel på den gamla sargens placering
(sargen var ej symetriskt placerad) innebar att golvet och alla linjer måste målas om och
en anpassning för tillgängligheten till omklädningsrummen att vi överskridit budgeten.
År
2015
2016
Summa:

Budget
1100
1 100

Intäkter
0
0
0

Projekt 92314 Töreshov konstgräs

Kostnader Nettokostnad
0,4
0,4
1 565
1 565
1 565
1 565

Avvikelse
1099,6
-1 565
-465

Maskiner för skötsel av konstgräsplanen.

År
2015
2016
Summa:

Budget

Intäkter

150
150

0
0

Kostnader Nettokostnad
150
150

Avvikelse

150
150

150
0

Projekt 92492 Björkäng modul
Nya byggnader för skola och fritids, avvikelsen beror främst på avpassningar till verksamheten
som vi ej beräknat.
År
2015
2016
Summa:

Budget
6500

Intäkter
0
0

6 500

Kostnader Nettokostnad
6691
6691
0
0
6 691
6 691

Avvikelse
-191
0
-191

Projekt 92493 Kilenskolans modul
Ny byggnad för skola. Sammordningen med modulerna på Björkäng har genererat ett överskott.

År
2015
2016
Summa:

Budget
3000

Intäkter
0
0

3 000

Kostnader Nettokostnad
2660
2660
0
0
2 660
2 660

Avvikelse
340
0
340

Projekt 92507 Älgarås servicehus
Ny pelletsanläggning är installerad, avvikelsen är orsakad av att upphandlingen gav ett lägre anbud
än förväntat
År
2014
2015
2016
Summa:

Budget
1400
3491

Intäkter

3 491

Projekt 92613 Kilenskolan elsäkerhet

0
0

Kostnader Nettokostnad
310
310
2971
2971
0
0
2 971
2 971

Avvikelse
1091
520
0
520

Pengarna har använts till att byta ut den belysning i skolsalarna som var i sämst skick.
År
2014
2015
2016
Summa:

Budget
109
118

Intäkter

0
0

118

Kostnader Nettokostnad
109
109
127
127
0
0
127
127

Avvikelse
0
-9
0
-9

Ansvar 215 - Gatuavdelningen

Projekt 92141 GC väg Hjälstad Moholm
Samfinasieringsavtal med Trafikverket, arbetet klart och omförvarhandling av avtalet föll väl ut, ett
befarat underskott om 387 tkr blev enbart 71 tkr. Vid byggstart fanns ingen indikation på att samfinansieringsbeloppet var för lågt.
År
2015
2015
2016
Summa:

Budget
2000

2 000

Intäkter

0
0

Kostnader Nettokostnad
890
890
144
144
1 037
1 037
2 071
2 071

Avvikelse
1110
-144
-1037
-71

Projekt 92151 Gatubelysning Kårtorpsparken
Utbyte av parkbelysningen i Kårtorpsparken.

År
2015
2016
Summa:

Budget

Intäkter

200

0
0
0

200

Kostnader Nettokostnad
2
197
199

2
197
199

Avvikelse
198
-197
1

Projekt 92152 Busshållsplats Fägrevägen
Överskridandet föreslås att täckas av medel från projekt Tillgänglighet 92279.

År
2015
2016

Budget

Intäkter

0
98

0
0

Kostnader Nettokostnad
0
147

0
147

Avvikelse
0
-49

Summa:

98

0

147

147

-49

Kostnader Nettokostnad

Avvikelse

Projekt 92155 Hållplats Tällåsen
Projektet utgår

År
2016
Summa:

Budget

Intäkter

0

0
0

13,4
13

13,4
13

-13,4
-13

Ansvar 211 - VA-avdelningen

Projekt 92160 Kanalvägen
Byggt bort återkommande avloppsstopp.Kostnaderna lägre än beräknat.

År
2016
Summa:

Budget

Intäkter

1 000
1 000

0
0

Kostnader Nettokostnad
642
642

642
642

Avvikelse
358
358

Projekt 92257 Töreboda reningsverk
En omfattande renovering av Töreboda reningsverk har pågått under flera år, överskridandet i år beror
på bristfälliga ritningar i projekteringsstadiet, vilket skapat merarbete.
År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Summa:

Budget

Intäkter

0
4500

0
0
0
0
0
0
0

629
1 252
6 381

Projekt 92220 Nya brunnsbeteckningar

Kostnader Nettokostnad
97
3082
696
895
1248
1732
7 749

97
3082
696
895
1248
1732
7 749

Avvikelse
-97
1418
-696
-266
-1248
-480
-1 369

Projekter färdigställt 2015.
År
2015
2016
Summa:

Budget

Intäkter

0
0
0

0
0

Kostnader Nettokostnad
220
220

220
0
0

Avvikelse
-220
0
-220

Projekt 92277 Vassbackens VV reservkraft
Projektet utgår och kommer ingå i en större omfattning/större projekt.

År
2016
Summa:

Budget

Intäkter

120
120

0
0

Kostnader Nettokostnad
0
0

Avvikelse

0
0

120
120

Kostnader Nettokostnad

Avvikelse

Projekt 92278 Idrottsvägen VA
I samband med arbetet med GC-väg

År
2016
Summa:

Budget

Intäkter

200
200

0
0

240
240

240,4
240

-40
-40

Kostnader Nettokostnad

Avvikelse

Projekt 92208 Rundmatning Rotkilen

År
2016
Summa:

Budget

Intäkter

700
700

0
0

518
518

518
518

182
182

en har gjort

ndet i år beror

§

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 27

Dnr 2017/00027

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspångs kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Gullspång kommun under år 2016.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott på 132 tkr exklusive
kapitalkostnader.
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på 270
tkr bättre än budget vilket innebär ett nettoresultat på +270 tkr även när
kapitalkostnaderna som ligger kvar i Gullspångs kommun tillkommer.
Underlag för beslut

Dokumentet Bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun
2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspång”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-02-02
Dnr: 2017/00027
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Bokslut 2016 för tekniska nämndens
verksamheter i Gullspång
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspångs kommun år 2016.

Bakgrund
Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för
verksamheten i Gullspång kommun under år 2016.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott på 132 tkr. exkl.
kapitalkostnader.
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på
270 tkr bättre än budget vilket innebär ett nettoresultat på +270 tkr även när
kapitalkostnaderna som ligger kvar i Gullspångs Kommun tillkommer.

Underlag för beslut
Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs
kommun 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
och tf. teknisk chef Michael Nordin ” Bokslut 2016 för tekniska nämndens
verksamheter i Gullspång”.

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

Årsbokslut 2016 Gullspång
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Verksamhetsberättelse
Gemensamma nämnder
Viktiga händelser och utveckling under året
De större projekten/viktiga händelserna inom VA;
Förberedelse inför E20 projektet
VA-planen är antagen.
Ett omtag gällande vattenskyddsområdet i Hova.
Badängskajen renoverades
Nya tillstånd beviljade för Gullspångs resp. Hova avloppsreningsverk.
Några av de större projekten/viktiga händelser inom Fastighet:
Inom fastighet har det största lokuset riktats kring skolokalsprojektet där projekteringsfasen
och den politiska fasen i det närmaste är avslutade. Inomhusmiljön på Lysmaskens förskola är
ett annat större pågående projekt
Några större projekt/viktiga händelser inom Gata:
Badängskajen renoverades
Efter KF beslut genomfördes vassröjning i Otterbäcken
GC-vägen utmed allmänna vägen färdigställdes
Tillgänglighetsanpassning och ombyggnation av bussterminalen i Gullspång

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning

Budget
Kostnad
er

Budge
t
Intäkt
er

Nettobudg
et 2016

Ombudget
e- ringar
och tillägg

Budget inkl
ombudgeterin
gar

Boksl
ut

Avvikels
e

Administrativa
avdelningen

533

-60

473

0

473

451

22

Kart- och
mätavdelningen

295

-65

230

0

230

229

1

Städavdelningen

5 484

-301

5 183

0

5 183

5 020

163

Gatuavdelningen

9 760

-3 665

6 095

0

6 095

6 551

-456

Fastighetsavdelnin
gen

12 796

-4 572

8 224

0

8 224

7 918

306

Bostadsanpassning

662

0

662

0

662

830

-168

Summa
skattefinansierad
vht

29 530

-8 663

20 867

0

20 867

20 999

-132
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Budget
Kostnad
er

Budge
t
Intäkt
er

Budget
Kostnade
r

Budget
Intäkte
r

VA-avdelningen

9 213

Summa
avgiftsfinansierad
vht

9 213

Ombudget
e- ringar
och tillägg

Budget inkl
ombudgeterin
gar

Nettobudge
t 2016

Ombudget
e- ringar
och tillägg

-12
200

-2 987

-12
200

-2 987

Nettobudg
et 2016

Boksl
ut

Avvikels
e

Budget inkl
ombudgeteringa
r

Bokslu
t

Avvikels
e

0

-2 987

-3 257

270

0

-2 987

-3 257

270

Kommentar till resultat
Fastighet: ett år med låga energikostnader och personalkostnader under budget. Intäktssidan
strax över budget. Underhåll och reparationer har hållits på en hög nivå, med ett par större
åtgärder såsom brandstationen och kommunhuset.
Bostadsanpassningen uppvisar ett underskott om 168 tkr.
Gata: kostnaderna för underhåll av gatubelysning överskrider budget med 200 tkr, bidrag för
enskilda vägar med 100 tkr, därtill kostnader för vassröjning med 100 tkr.
VA: det positiva resultatet beror dels av låga energikostnader pga. av en torr höst samt ökade
intäkter främst från anslutna verksamheter.
Städ: uppvisar ett mindre överskott pga. högre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader för
övrigt mtrl. Personalkostnader ligger i nivå med budget.
Kommentarerna lämnade till resultatet exkl. kapitalkostnader.

Investeringar

VA
De planerade investeringarna inom VA har utförts där det största projektet har varit VAsanering av Emil Löfstrands väg.
Gata
De största projekten har varit färdigställandet av GC-vägen utmed Allmänna vägen i
Otterbäcken, Renoveringen av Badängskajen och ombyggnationen av bussterminalen i
Gullspång
Fastighet
Skollokalsprojektet har löpt på inför beslut om utförande, den försenade tidplanen gällande
Lysmasken är ett resultat av svårigheter att få projektet med renoveringen p.g.a. problem med
Tekniska nämnden, Årsbokslut 2016 Gullspång
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inomhusmiljön att löpa utan hinder.

Framtiden
Fastighet
Förutom de stora resurser som nu läggs på skola o förskola, väntar nödvändiga åtgärder med
bl.a. värme ventilationsåtg. initialt på kommunledningskontoret. Några avgörande beslut
gällande gamla Bikupans förskola o Hova hotell påverkar oss med all säkerhet. Vi ser ett ökat
samarbete med Skagerns energi, som borgar för lägre uppvärmningskostnad. o en utveckling
av vår personalstyrka
VA: VA-planen nu antagen ger möjlighet att planera på längre sikt o förutsättningarna för att
följa tidplanen ligger till mångt o mycket i taxejusteringar o att verksamheten blir beviljade de
investeringsmedel som krävs.
Gata: Det är av stor vikt att komma till rätta med det eftersatta underhållet av våra gator o
vägar. Ett krafttag behöver tas för att skapa förutsättn. till långsiktigt underhåll
(beläggningsinventering) med tillhörande prioriteringsordning. För Park finns liknande behov
o nästa steg att skapa välskötta o attraktiva grönområden är att ta fram en skötselplan
(förväntade skötselnivåer).

Tekniska nämnden, Årsbokslut 2016 Gullspång
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Bokslut 2016
2016-12-31

Tekniska nämnden MTG - Gullspång

Budget
Budget
Kostnader Intäkter

Nettobudget
2016

Ombudgete- Budget inkl
ringar och ombudgeter
tillägg
ingar
Bokslut

Avvikelse

Administrativa avdelningen
Kart- och mätavdelningen
Städavdelningen
Gatuavdelningen
Fastighetsavdelningen
Bostadsanpassning

533
295
5 484
9 760
12 796
662

-60
-65
-301
-3 665
-4 572
0

473
230
5 183
6 095
8 224
662

0
0
0
0
0
0

473
230
5 183
6 095
8 224
662

451
229
5 020
6 551
7 918
830

22
1
163
-456
306
-168

Summa skattefinansierad vht

29 530

-8 663

20 867

0

20 867

20 999

-132

Budget
Budget
Kostnader Intäkter

Nettobudget
2016

Ombudgete- Budget inkl
ringar och ombudgeter
tillägg
ingar
Bokslut

Avvikelse

VA-avdelningen

9 213

-12 200

-2 987

0

-2 987

-3 257

270

Summa avgiftsfinansierad vht

9 213

-12 200

-2 987

0

-2 987

-3 257

270

Kommentarer:

Städ
Verksamheten uppvisar ett mindre överskott pga högre intäkter mot budgetarat, samt lägre kostnader för övrigt ( material m.m.)
Personalkostnader i nivå med budget.
Gata
Kostnaderna för underhåll gatubelysning överskrider budget med 200 tkr, bidrag enskilda vägar överskrider budget med 100 tkr.
Därtill kostnader för vassröjning motsvarande 100 tkr.
Fastighet
Ett år med låga energikostnader och personalkostnader strax under budget. Intäktssidan strax över budget. Underhåll och
reparationer på en hög nivå, med större åtgärder såsom brandstationen och kommunhuset.
Bostadsanpassningen uppvisar ett underskott om 168 tkr.
VA-avdelningen
Det positiva resultatet beror dels av låga energikostnader, beroende på en torr höst, samt ökade intäkter främst på anslutna
verksamheter.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 30

Dnr 2017/00030

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Gullspång
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Gullspångs kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Gullspångs kommun.
Under år 2016 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 20 867 tkr och
utfallet blev 20 999 tkr, vilket innebar ett underskott om 132 tkr. Den
intäktsfinansierade verksamheten redovisade ett resultat om -3 257, vilket är 270 tkr
mer än budget om – 2 987 tkr.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 48 329 tkr och utfallet blev 7 188 tkr, vilket
innebar en avvikelse på 41 141 tkr. Totalt föreslås 41 252 tkr ombudgeteras enligt
följande fördelning per avdelning:


VA-avdelningen 814 tkr



Gatuavdelningen -176 tkr



Fastighetsavdelningen 40 614 tkr

Underlag för beslut

Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (investeringar).
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016
till 2017 Gullspångs kommun ”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-02-06
Dnr: 2017/00030
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget
2016 till 2017 Gullspångs kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till
2017 i Gullspångs kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Bakgrund
Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av
drift- och investeringsbudget 2016 till 2017 i Gullspångs kommun.
Under år 2016 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 20
867 tkr och utfallet blev 20 999 tkr, vilket innebar ett underskott om
132 tkr. Den intäktsfinansierade verksamheten redovisade ett resultat
om -3 257, vilket är 270 tkr mer än budget om – 2 987 tkr.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 48 329 tkr och utfallet blev
7 188 tkr, vilket innebar en avvikelse på 41 141 tkr. Totalt föreslås 41
252 tkr ombudgeteras enligt följande fördelning per avdelning:
 VA-avdelningen 814 tkr
 Gatuavdelningen -176 tkr
 Fastighetsavdelningen 40 614 tkr

Underlag för beslut
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (investeringar).
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
och tf. teknisk chef Michael Nordin ” Ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 Gullspångs kommun ”.

Sida
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Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

Ombudgetering från 2016 till 2017

(tkr)

Nämnd/förvaltning

Nämndbeslut

Tekniska nämnden - Gullspång
Driftbudget 2016 inklusive ombudgetering
Resultat - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht - ej mot fond
Avvikelse - skattefinansierad och avgiftsfinansierad vht - ej mot fond

Investeringsbudget 2016 inklusive ombudgetering

17 880
17 742
138
48 329
7 188
41 141

Förbrukade investeringsmedel
Avvikelse
Verksamhet

Text

Belopp att
ombudgetera

Fastighetsavdelningen

Se bifogad bilaga.

40 614

Gatuavdelningen

Se bifogad bilaga.

-176

VA-avdelningen

Se bifogad bilaga.

814

Ombudgetering drift , se särskild bilaga

Summa/transport

41 252

GULLSPÅNGS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2016-12-31

Nämnd

Tekniska nämnden Gullspång

Vht.

Fastighetsavdelningen

Proj.nr.

Projektbenämning

91123

Projektstart

Nämndsrummet
Byte fönster
Gullstensskolan

2016

98494
98407

Tak Amnegården

2015

98410

Lysmasken Modul

98386

Projektslut

2016

2015

2015

98414

Förbrukade
medel 2016

Avvikelse

Begärd
ombudg.

400

178

222

222

-690

0

-690

-690

5

-5

0

2015

Förstudiearbeten Skolor
och förskolor
2016

98411
98413

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget

Skolutredning 2016
Renovering kylrum
Regnbågsskolan
Gallernäset mattor fsk

2015

2015

33 000

0

33 000

33 000

0

95

-95

0

6 079

2 738

3 341

3 341

2016

2016

200

72

128

0

2016

2017

100

0

100

100

Kommentarer
om projektet

Budget
2017

Projektet klart, dock gör ett
bokföringsfel att projektet inte kan
slutredovisas.
Överför till huvudprojektet 98407
Projektet slutredovisat 2015 med ett
överskott om 82 tkr.
Politisk process pågår. Projekterat och
kalkylerat, uppstart 2017. Detta är
huvudprojektet
Faktura VA avd. gällande
anslutningsavg. ankom efter det att
projektet slutredovisats 2015.
Fönsterbyte klart och resterande medel
kommer att användas i skol
lokalsprojektet. Överför till
huvudprojektet 98407
Proj. klart
Svårt att få en entreprenör, utförs under
vinter/vår.

Proj.nr.

91123
98386
98415

Projektbenämning

Nämndsrummet
Byte fönster
Gullstensskolan

98417

Vårdcentral Hova
ventilation
Lysmasken entréer och
förråd
Lysmasken byte av fönster

98418

Lysmasken byte tak

98416

98419

Projektstart

2016

Projektslut

2016

2015

Totalt anslag
2016 inkl
ombudget

Förbrukade
medel 2016

Avvikelse

Begärd
ombudg.

Kommentarer
om projektet

400

178

222

222

Projektet klart, dock gör ett
bokföringsfel att projektet inte kan
slutredovisas.

-690

0

-690

-690

Överför till huvudprojektet 98407

2016

2017

800

0

800

800

2016

2017

800

5

795

795

2016

2017

350

0

350

350

2016

2017

3 000

38

2 962

2 962

2016

2017

0

267

-267

-267

44 039

3 397

40 642

40 614

Gula huset
Summa:

Budget
2017

Arbetet är beställt leverans kommer att
ske under våren
Yttre förråd projekterade. Utförs
samtidigt som tak och fönster
Utförs i samband med åtgärder i tak,
förråd och entréer
Upphandling pågår, projektet kommer
sannolikt ej att påbörjas före April
Ombudgeteras.
Medlen ej formellt beslutade.
Kostnaderna ombudgetera.

GULLSPÅNGS KOMMUN

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2016-12-31

Nämnd

Tekniska nämnden Gullspång

Vht.

Gatuavdelningen

Proj.nr.

Projektbenämning

91127

Reparation av
Badängskajen

Projektstart

Projekt- Totalt anslag
slut
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
ombudg.

Kommentarer
om projektet

Budget
2017

Proj. klart/slutredovisas
Statsbidrag avseende Etapp 1.
Slutredovisas.
Slutredovisas 2017

2016

2016

300

291

9

0

GC väg Otterbäcken
GC väg utm 3005 PirvNavigat
Upprustning gata samt
gång- och cykelväg

2013

2015

0

-139

139

0

2014

2017

-714

-114

-600

-600

2016

2016

800

859

-59

0

Proj. avseende 2016 klart/slutredovisas

98057

Översyn skyltar

2015

2017

42

0

42

42

Pågående projekt, ombudg.
Arbetet klart under 2015, och
slutredovisats 2015. Fakturor tillhörande
år 2015 har inkommit 2016.

98058

Vattubolsv-Mariestadsv.

2015

2015

0

33

-33

0

98059
98060

Bussterminal Gullspång

2015

2017

411

514

-103

-103

2016

2017

100

0

100

100

98040
98042
98053

Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder

Pågående projekt, ombudg.

Ombudg.

Proj.nr.

Projektbenämning

98061

Villagatan gång- och
cykelväg

Projektstart

Projekt- Totalt anslag
slut
2016 inkl
ombudget

Förbrukade Avvikelse
medel 2016

Begärd
ombudg.

Budget
2017

Kommentarer
om projektet

Pågående projekt, ombudg.

2016

2017

225

3

222

222

2016

2017

150

245

-95

0

98063

Busshållsplats
Gullstensskolan,
tillgänglighet
Enkelt avhjälpta hinder

2016

2017

100

8

92

92

Pågående projekt, ombudg.

98060

Lekplatser/utrustning

2015

2017

412

341

71

71

Pågående projekt, ombudg.

1 826

2 042

-216

-176

98062

Summa:

Proj klart/Slutredovisas.

GULLSPÅNGS KOMMUN
Ombudgetering av investeringsprojekt från 2016 till 2017
(tkr)
Datum

2016-12-31

Nämnd

Tekniska nämnden Gullspång

Vht.

VA-avdelningen

Proj.nr.

Projektbenämning

96000

VA ram investering 2016

Projektstart

Projekt- Totalt anslag
slut
2016 inkl
ombudget

2016
96036

100

0

100

100

Renovering av
avloppspumpstation vid
bandyplanen i Otterbäcken

96037

VA-sanering Emil
Löfstrands väg

96041 (VAkollektivet)

Allmänna vägen etapp 2 (Valedningar) finansieras av Vakollektivet.
allm väg etapp 2 dagvatten

96042

Förbrukade Avvikelse Begärd
Budget
medel 2016
ombudget. 2017

Summa:

2016

2016

300

400

-100

0

2016

2017

1 500

1 121

380

380

Kommentarer
om projektet
Ombudgeteras då behovet behovet
är stort och tilldelade medel är
knappa.
Akut behov av byte av pumpar i
samband med detta behövdes
styrning också byggas om. Projektet
klart.
Pågående projekt. VA-sanering med
anledning av många driftstörningar.
Slutredovisas 2017.

2015

2017

564

158

406

406

2015

2016

0

71

-71

-71

2 464

1 749

715

814

Slutredovisas 2017.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 33

Dnr 2017/00033

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Gullspång
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i
Gullspångkommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Gullspångs kommun år 2016.
Underlag för beslut

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspång”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Datum: 2017-02-06
Dnr: 2017/00033
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för
tekniska nämndens verksamheter i Gullspång
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i
Gullspångkommun år 2016.

Bakgrund
Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Gullspångs kommun år 2016.

Underlag för beslut
Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska nämndens
verksamheter i Gullspång”.

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2016
Tekniska nämnden - Gullspång
Ansvar 225- Gatuavdelningen

Projekt 91127 Badängskajen Otterbäcken
Reparation av Badängskajen.

År
2016
Summa:

Budget
300

Intäkt

Kostnad
291

Avvikelse
9

300

0

291

9

Projekt 98040 Gång- o cykelväg Otterbäcken
Etapp 1

År
2014
2015
2016
Summa:

Budget
145

0

Intäkt
0
0
139,3
139,3

Kostnad
247,3
26
0
26

Avvikelse
-102,3
-26
139,3 *) Statsbidrag avseende Etapp 1
10,8

Projekt 98053 Upprustning asfaltsbeläggning Hova/Gullspång 2016
Arbetet avseende 2016 klart.

År
2016
Summa:

Budget

Intäkt

Kostnad

Avvikelse

800
800

0
0,0

859,1
859,1

-59,1
-59,1

Projekt 98059 Bussterminal Gullspång

År
2015
2016

Budget
600

Intäkt
0

Kostnad
189
514

Avvikelse
411
-514

Summa:

600

0

703

-103

Ansvar 227- Fastighetsavdelningen

Projekt 98413 Kylrum Regnbågsskolan
Renoverat befintligt kylrum, planen var att byta ut det i sin helhet.

År
2015
2016
Summa:

Budget

Intäkt

200
200

Kostnad
0
0

Avvikelse

72
72

128
128

Ansvar 221 VA- avdelningen
Projekt 96036 Avloppspumpstation Otterbäcken
Akut behov av byte av pumpar, i samband med det behövde även styrning byggas om.

År
2016
Summa:

Budget
Intäkt
300
300

Kostnad Avvikelse
400
-100
0
0
400
-100
0

Sammanträdesprotokoll
Sida 1

Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 34

Dnr 2016/00161

Fördelning av investeringsmedel i Gullspångs kommun år 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att fördela
investeringsmedlen enligt följande:
Gata:
Upprustning gator
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Projekteringskostnader inför framtida projekt
Lekplatser

1,0 mnkr
0,5 mnkr
0,3 mnkr
0,2 mnkr

Fastighet:
Ventilationsåtgärder etapp 1 Kommunledningskontoret.

2,0 mnkr

Etapp 1 av projekt med ventilation och värmeanläggningen på
kommunledningskontoret i Hova, denna etapp avser aggregat och
ventilationsåtgärder för plan 2 och vissa delar av värmeanläggningen.
Projektet som helhet förväntas kosta 5 mnkr och innebär att byggnaden exkluderat
hotelldelen får ny ventilationsanläggning, ombyggnad av delar av värmeanläggningen
och ny styr. Vidare kommer en del nya undertak att monteras och då uppdateras
även belysning och ljudmiljö. Åtgärderna är ställda under krav från Miljö- och
byggnadsförvaltningen.
Bakgrund

På uppdrag av KF § 124 skall tekniska nämnden ge förslag på prioriterade
investeringar 2017 inom 4 mnkr.
Eftersom investeringsbehovet är större än tekniska förvaltningens budget på 4
miljoner kronor för år 2017, är det ett antal investeringsprojekt som måste skjutas på
framtiden eller äskas separat.
Prioritering 4 mnkr, redovisas exkl. behov VA-investeringar.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson, projektchef
va/gata Johan Bengtsson och tf. teknisk chef Michael Nordin ” Fördelning av
investeringsmedel i Gullspångs kommun år 2017”.
Projekteringsplan gata-trafik.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-02-03
Dnr: 2016/00161
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Fördelning av investeringsmedel i Gullspångs
kommun år 2017
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att fördela
investeringsmedlen enligt följande:
Gata:
Upprustning gator
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Projekteringskostnader inför framtida projekt
Lekplatser

1,0 mnkr
0,5 mnkr
0,3 mnkr
0,2 mnkr

Fastighet:
Ventilationsåtgärder etapp 1 Kommunledningskontoret.

2,0 mnkr

Etapp 1 av projekt med ventilation och värmeanläggningen på
kommunledningskontoret
i Hova, denna etapp avser aggregat och ventilationsåtgärder för plan 2 och vissa
delar av värmeanläggningen.
Projektet som helhet förväntas kosta 5 mnkr och innebär att byggnaden
exkluderat hotelldelen får ny ventilationsanläggning, ombyggnad av delar av
värmeanläggningen och ny styr. Vidare kommer en del nya undertak att
monteras och då uppdateras även belysning och ljudmiljö. Åtgärderna är ställda
under krav från Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Bakgrund
På uppdrag av KF § 124 skall tekniska nämnden ge förslag på
prioriterade investeringar 2017 inom 4 mnkr.
Eftersom investeringsbehovet är större än tekniska förvaltningens
budget på 4 miljoner kronor för år 2017, är det ett antal
investeringsprojekt som måste skjutas på framtiden eller äskas separat.
Prioritering 4 mnkr, redovisas exkl. behov VA-investeringar.

Sida
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Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson, projektchef
va/gata Johan Bengtsson och tf. teknisk chef Michael Nordin ” Fördelning av
investeringsmedel i Gullspångs kommun år 2017”.
Projekteringsplan gata-trafik.

Jim Gustavsson
Fastighetsförvaltare

Johan Bengtsson
Projektchef va/gata

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

Gatuavdelningen Gullspång
Gatuavdelningen
Upprustning gator

2017

2018

2019

Kommentarer

1 000

Asfaltering
Parkering

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Parkering Bankgatan/Stationsgatan - Centrumgestaltning

500

Enkelt avhjälpta hinder
Busshpl Skagersvik

Statsbidragsgrundande belopp 450 000 (225 00 i bidrag)

Gullstenskolan/Lysmasken/Otterbäcken
GCM-passage - Villagatan

Nämndsmål 2017

Otrygg plats

Projekteringar

Nämndsmål 2017

300

Centrumgestaltning - etapp 2b

Projektering

Gc-bro Gullspångsälven

Lekplatser
Summa Gatuavdelningen:

Projektering

200
2 000

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 35

Dnr 2015/00109

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med
bokslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av tekniska nämndens mål för år 2016
och överlämnar dem till kommunstyrelsen i Mariestad
Bakgrund

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med
måluppfyllelsen. Verksamhet teknik har upprättat ett förslag till uppföljning av de
beslutade målen för tekniska nämnden år 2016 där samtliga mål förutom ett är
uppfyllt.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
Tekniska nämndens mål 2016 i samband med årsbokslut”
Målmatris, ”Uppföljning av nämndmål 2016”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Datum: 2017-02-07
Dnr: 2015/00109
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens mål 2016
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av tekniska nämndens mål för år
2016 och överlämnar dem till kommunstyrelsen i Mariestad

Bakgrund
Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med
måluppfyllelsen. Verksamhet teknik har upprättat ett förslag till uppföljning av
de beslutade målen för tekniska nämnden år 2016 där samtliga mål förutom ett
är uppfyllt.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
Tekniska nämndens mål 2016 i samband med årsbokslut”
Målmatris, ”Uppföljning av nämndmål 2016”.

Michael Nordin
T.f. teknisk chef

Årsbokslut Tekniska
nämndens mål 2016
Teknisk nämnd

Innehållsförteckning
Uppföljning av mål .......................................................................................................................... 3
Nämndmål 1 ....................................................................................................................................................... 3
Nämndmål 2 ....................................................................................................................................................... 3
Nämndmål 3 ....................................................................................................................................................... 3
Nämndmål 4 ....................................................................................................................................................... 3
Nämndmål 5 ....................................................................................................................................................... 4
Nämndmål 6 ....................................................................................................................................................... 4

Teknisk nämnd, Delårsbokslut
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Uppföljning av mål
Förklaring till de färgmarkeringar som används i rapporten framgår nedan.
Målet kommer att uppfyllas
Målet kommer delvis att uppfyllas
Målet kommer inte att uppfyllas

Nämndmål 1
Nämndmål

Fokusområden

Mål 1: Bibehålla tillräckligt antal gästplatser (båt och husbil) samt tillhandahålla god service

Boende,
Kommunikationer,
Besöksmål

Realism
Platser finns redan idag och det är viktigt att följa upp behovet av gästhamns- och husbilsplatser. En första enkätundersökning genomfördes under 2012 i
Mariestad
Kommentar
Målet uppnått. Under året har fler ställplatser tillskapats och verksamheten växer i alla tre kommunerna.

Åtgärd

Nämndmål 2
Nämndmål

Fokusområden

Mål 2 God skötsel av det offentliga rummet (gräsytor, sommarblommor, papperskorgar, lekplatser m.m. samt städning i
centrala delar i MTG-kommunerna. Det ska upplevas som välvårdat.

Boende, Besöksmål

Realism
Målets realism och målnivå är beroende av vilket ekonomiskt utrymme som finns för denna verksamhet. Målet är dessutom rörligt och förväntningarna kan
öka.
Kommentar
Målet uppnått. Förstärkning inom parkorganisation har fallit väl ut. Även semesterperioden klarades av på ett bra sätt trots resursbrist.

Åtgärd

Nämndmål 3
Nämndmål

Fokusområden

Mål 3 Höja säkerheten på kommunens gång- och cykelvägar. De skall upplevas som säkra och trygga. Enligt fastställd
plan.

Boende,
Kommunikationer,
Besöksmål

Realism
Kommunen utför åtgärder för att utveckla gång- och cykelvägar i kommunen. Standarden på befintliga GC-vägar är bitvis dålig i nuläget varför både
underhålls- och investeringsåtgärder krävs. Arbetet skall utföras i enlighet med fastställs reinvesteringsplan.
Kommentar
Målet uppnått. De planerade insatserna för år 2016 genomfördes.

Åtgärd

Nämndmål 4
Nämndmål

Fokusområden

Mål 4 Kommunen skall minska energianvändningen med minst 1,5 % per år

Boende

Realism
Energieffektivisering bedrivs löpande både inom fastighetsverksamheten och som ett led i kommunens energieffektivisering.
Kommentar

Teknisk nämnd, Delårsbokslut
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Nämndmål

Fokusområden

Målet uppnått. Flera större energibesparingsinsatser är genomförda. EPC, LED och alternativ energikällor är exempel.

Åtgärd

Nämndmål 5
Nämndmål

Fokusområden

Mål 5 Ett tillgängligare MTG. Under året skall minst 50 % av de inventerade enkelt avhjälpta hinder ha åtgärdats i
respektive kommun.

Boende, Besöksmål

Realism
Handlingsplaner för HIN antogs av tekniska nämnden samt kommunstyrelserna våren 2012 med målet att enkelt avhjälpta hinder skall vara åtgärdade
2016. Målet kräver att tillräcklig arbetstid avsätts.
Kommentar
Målet delvis uppnått. Gällande allmän plats är de flesta planerade aktiviteter genomförda medan vi ligger lite efter i arbetet.

Åtgärd

Nämndmål 6
Nämndmål

Fokusområden

Mål 6 Långsiktig strategi för hur kommunen skall hantera frågor kring VA och avloppsförsörjning på i ett större
sammanhang.

Boende,
Kommunikationer,
Besöksmål

Realism
Underlag o generell kunskap finns. Målet kräver att tillräckliga arbetsinsatser kan tillföras projektet och att det finns en politisk förankring om uppdraget i
de tre samverkanskommunerna om arbetets prioritet.
Kommentar
VA-plan framtagen och är antagen i alla tre kommuner.

Åtgärd

Teknisk nämnd, Delårsbokslut

4(4)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 36

Dnr 2016/00065

Uppföljning av interkontroll 2016 i samband med bokslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll för
år 2016.
Bakgrund

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med intern kontroll.
Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de genomförda
kontrollmomenten för år 2016.
Under året har det i huvudsak varit två punkter med avvikelser/förbättringspotential;
Avvikelser


Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer
påkallar detta till enhetschefer. Under året åtgärden haft önskat resultat då
punkten haft en positiv utveckling.



"Tillämpning av projektöverenskommelse": Åtgärd: Projektavdelningen är
uppmärksammad och ska införa detta som rutin. Under året har åtgärden gett
viss effekt, men fortsatt arbete behöver göras för att skapa tydliga
överenskommelser. En bredare implementering av ”Projektmodellen”
kommer att prioriteras under 2017.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. Teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av plan
för intern kontroll 2016”.
Bilaga Uppföljning av plan för internkontroll 2016 Tekniska nämnden.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-02-02
Dnr: 2016/00065
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll
för år 2016.

Bakgrund
Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med intern
kontroll. Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de genomförda
kontrollmomenten för år 2016.
Under året har det i huvudsak varit två punkter med
avvikelser/förbättringspotential;
Avvikelser


Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer
påkallar detta till enhetschefer. Under året åtgärden haft önskat resultat då
punkten haft en positiv utveckling.



"Tillämpning av projektöverenskommelse": Åtgärd: Projektavdelningen är
uppmärksammad och ska införa detta som rutin. Under året har åtgärden gett
viss effekt, men fortsatt arbete behöver göras för att skapa tydliga
överenskommelser. En bredare implementering av ”Projektmodellen” kommer
att prioriteras under 2017.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av t.f Teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
plan för intern kontroll 2016”.
Bilaga Uppföljning av plan för internkontroll 2016 Tekniska nämnden.

Michael Nordin
T.f Teknisk chef

MARIESTAD TÖREBODA GULLSPÅNG
INTERNKONTROLLPLAN
Datum:

Resultat

161231

R1: Ingen avvikelser mot process/rutin/system-beskrivning.

År: 2016
Nämnd:

R2: Mindre avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning.

Tekniska nämnden

R3: Större avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning.
Datum för återrapportering till nämnd:

Kontroll saknas: Ingen kontroll genomförd.

Årsbokslut

Resultat
Nr

Process/rutin/system

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Typ av kontroll

Kontrollfrekvens

Kontrollansvarig

Kontrollrapport nr

Rapportering till

Risk (1-16)
R1

X

1

Fakturor betalas i tid

Att fakturor betalas i tid,
uppföljning i Agresso.

Utdrag av specifik rapport,
framtagen i Agresso.

Manuell

Månadsvis

Ekonomer

1

Överordnad chef

4

2

Återrapportering av aktuella
uppdrag

Att uppföljning av
uppdragslistan utförts.

Se tekniska nämndens samt
avfallsnämndens protokoll.

Manuell

Inför varje prognostillfälle.

Nämndsekreterare

2

Sektorchef och
Tnau/An

6

X

3

Rapportering av betydande
avvikelser i
investeringsprojekt (lägst
100 tkr, i projekt 1-10 mnkr
10 %)

Manuell

Vid behov.

Avdelningschef

3

Sektorchef och
Tnau/An

9

X

4

Tillämpning av
projektöverenskommelser

Manuell

Inför varje prognostillfälle.

Avdelningschef

4

Sektorchef

6

5

Rapportering av bisyssla

Manuell

1 ggr/år

Enhetschef och
Verksamhetschef

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

X

Stickprov

Manuell

1 ggr/år

Enhetschef och
Avdelningschef

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

X

Stämma av att redovisning
av betydande ekonomiska
Kontinuerlig genomgång av
avvikelser i
utfallet i berörda projekt.
investeringsprojekt gjorts.
Avstämning av att
Kontroll av att de är upprättade
projektöverenskommelser och diarieförda i enlighet med
finns för projekt som
berörda projekt i
initieras/beställs av annan.
investeringsbudget.
Kontrollera om risk för
Bedömning av kända bisysslor
förtroendeskadlig bisyssla

X

6

Kontrollera att nyanställda
Introduktion av nyanställda chefer tar del av och skriver
chefer
under introduktion av
nyanställda

7

Rutin arbetsgivare

Att Apt och
medarbetarsamtal
genomförs enligt avtal/plan

Kontroll av genomförda Apt
och medarbetarsamtal

Manuell

1 ggr/år

Enhetschef och
Avdelningschef

Verksamhetschef

8

Upphandling av varor och
tjänster

Kontroll av avtalstrohet

Stickprov

Manuell

2 ggr/år

Upphandlingsenheten

Verksamhetschef

Stickprov

Manuell

2 ggr/år

Redovisningsenheten

Verksamhetschef

X

Stickprov

Manuell

2 ggr/år

Administrativa enheten

Verksamhetschef

X

9

Kundfakturering

10

Beredning av
beslutsunderlag

2017-02-06

Kontroll av att
kundfakturering utförs i rätt
tid
Kontroll av att komplett
beslutsunderlag från
verksamheterna inkommer
till kansliet i rätt tid enligt
missiv

R2

X
X

R3

Kontroll
saknas

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 37

Dnr 2017/00014

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden fastställer Plan för internkontroll 2017.
Bakgrund

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2017. Intern
kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet
är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att:
- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi
- Styra mot effektivitet
- Ha ordning och reda
- Skapa trygghet och stärka varumärket
Varje år beslutas om en plan för interkontroll där man väljer att fokusera på några
kontrollmoment.
Underlag för beslut

Plan för internkontroll 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Plan för intern
kontroll 2017”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Datum: 2017-02-03
Dnr: 2017/00014
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Plan för intern kontroll 2017
Förslag till beslut
Tekniska nämnden fastställer Plan för internkontroll 2017.

Bakgrund
Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2017. Intern
kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära
syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll
avser att:
- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi
- Styra mot effektivitet
- Ha ordning och reda
- Skapa trygghet och stärka varumärket
Varje år beslutas om en plan för interkontroll där man väljer att fokusera på
några kontrollmoment.

Underlag för beslut
Plan för internkontroll 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Plan för intern
kontroll 2017”.

Michael Nordin
T.f teknisk chef

MARIESTAD KOMMUN
INTERNKONTROLLPLAN
Datum: 170101

Resultat

År: 2017

R1: Ingen avvikelser mot process/rutin/system-beskrivning.

Nämnd: Tekniska nämnden

R2: Mindre avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning.
R3: Större avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning.

Datum för återrapportering till nämnd:

Kontroll saknas: Ingen kontroll genomförd.

Prognos, Delår, Helår

Resultat
Nr

Process/rutin/system

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Typ av kontroll

Kontrollfrekvens

Kontrollansvarig

Rapportering till
R1

Rutin arbetsgivare

Kontrollera att nyanställda
chefer tar del av och skriver
under dokumentet introduktion
av nyanställda

Kontrollera påskrifter av
dokumentet
'Introduktionsprogram och
checklista för nyanställda i
Mariestads kommun'

Manuell

1 ggr/år

Närmast högre chef

Verksamhetschef/Sektorchef

Rutin arbetsgivare

Kontrollera att Apt och
medarbetarsamtal genomförs
enligt avtal/plan

Kontrollera genomförda Apt
och medarbetarsamtal

Manuell

1 ggr/år

Närmast högre chef

Verksamhetschef/Sektorchef

Rutin arbetsgivare

Kontrollera att chefer skriver
under dokumentet att de tagit
del av styrdokument

Kontrollera påskrifter av
dokumentet 'Bekräfta att du
tagit del av styrdokument'

Manuell

1 ggr/år

Närmast högre chef

Verksamhetschef/Sektorchef

4

Kommunikation

Kontrollera att chefer
säkerställer att information på
samtliga webbsidor inom
ansvarsområdet är uppdaterat.

Kontrollera att webbsidans
publiceringsdatum är
uppdaterat.

Manuell

2 ggr/år

Enhetschef och
Avdelningschef

Verksamhetschef/Sektorchef

5

Upphandling av varor och tjänster

Kontrollera avtalstrohet vid
inköp i kommunen

Inköpsanalys av
upphandlingsenheten

Manuell

2 ggr/år

Upphandlingsenheten

Verksamhetschef/Sektorchef

6

Rutin arbetsgivare

Följsamhet till åtgärdsprogram
vid sjukskrivningar

Kontroll att rutiner(aktiviteter)
vid kort- och långtidsfrånvaro
följs.

Manuell

2 ggr/år

Personalenheten

Verksamhetschef/Sektorchef

7

Fakturor betalas i tid

Att fakturor betalas i tid,
uppföljning i Agresso.

Utdrag av specifik rapport,
framtagen i Agresso.

Manuell

Månadsvis

Ekonomer

Överordnad chef

8

Återrapportering av aktuella uppdrag

Att uppföljning av
uppdragslistan utförs.

Se tekniska nämndens
protokoll

Manuell

Inför varje prognostillfälle

Nämndsekreterare

TNAU

9

Stämma av att redovisning av
Rapportering av betydande
betydande ekonomiska
avvikelser i investeringsprojekt (lägst
avvikelser i investeringsprojekt
100 tkr. I projekt 1-10 mnkr 10%)
gjorts.

Kontinuerlig genomgång av
utfallet i berörda projekt

Manuell

Inför varje prognostillfälle

Avdelningschef

Verksamhetschef

Kontroll av att projekten som
pågår har en Beställning,
Projektledare och en
Styrgrupp.

Manuell

Inför varje prognostillfälle

Avdelningschef

Verksamhetschef

1

2

3

10

2017-02-06

Tillämpning av projektmodellen

Avstämning av att
projektmodellen tillämpas i
Verksamhet Tekniks projekt

R2

R3

Kontroll
saknas

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 38

Dnr 2016/00763

Riskanalys för Mariestads vattenintag samt skyddsområde för
vattenintaget och regler kring detta
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Tekniska nämnden har ställt två frågor gällande Mariestads vattenintag till
verksamhet teknik. Här följer verksamhet tekniks svar:
Finns det någon riskanalys för Mariestads vattenintag?
Det har tidigare gjorts riskanalyser för dricksvattenförsörjningen i Mariestad. Men det
finns behov av att göra en detaljerad riskanalys för Mariestadsfjärden som
råvattentäkt. En sådan planeras till 2018.
Finns det något skyddsområde kring intaget och om det finns vilka regler gäller där?
Det finns inget vattenskyddsområde för råvattentäkten i Mariestadsfjärden. Arbetet
med att fastställa ett vattenskyddsområde bör startas upp efter genomförd riskanalys.
Här följer ytterligare bakgrundsinformation:
Under 2016 lät Vänerns vattenvårdsförbund göra en övergripande riskanalys för
Vänern som råvattentäkt. Riskanalysen avgränsades till att omfatta Vänern och ett
strandområde på cirka 300 meter runt sjön där även större tillrinnande vattendrag
beaktades. Berörda kommuner och myndigheter bidrog med information om kända
riskkällor inom följande grupper:


Bebyggelse



Jordbruk och skogsbruk samt handelsträdgårdar och fiskodling



Trafik och transporter



Upplag och utfyllnadsarbeten



Markarbeten



Miljöfarlig verksamhet



Förorenad mark



Extrem väderlek och klimatförändringar

Riskanalysen är av övergripande karaktär och risksituationen bedöms ej platsspecifikt
och med de lokala förhållanden och riskkällor som finns i respektive kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 2

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 38 (forts.)

Dnr 2016/00763

Mariestads kommun har tidigare gjort riskanalyser för hela kedjan i
dricksvattenförsörjningen, dvs. från råvattentäkt till tappkran. En del i detta arbete
har varit att identifiera, kontrollera och övervaka kritiska kontrollpunkter för att
förebygga och upptäcka händelser och störningar i dricksvattenproduktionen. En
kritisk kontrollpunkt är naturligtvis råvattentäkten och förändringar i vattenkvaliteten
vid respektive intagsledning.
Det finns dock ändå ett behov av att göra en detaljerad riskanalys av riskkällor som
kan påverka råvattenkvaliteten i Mariestadsfjärden. En sådan riskanalys är planerad
till 2018 och bör även peka ut lämpliga riskreducerande åtgärder. Inrättande av
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är exempel på en sådan
åtgärd.
Ett vattenskyddsområde kan reducera risker genom att det synliggör vattentäkten i
den fysiska planeringen och visar att den är ett skyddsvärt objekt att ta hänsyn till.
Genom vattenskyddsföreskrifterna regleras verksamheter som riskerar att förorena
eller på annat sätt skadligt påverka vattentäkten. Ett vattenskyddsområde visar också
inom vilket område övriga riskreducerande åtgärder ska prioriteras. Exempel på
risker som kan regleras med skyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde är:


Enskilda avlopp



Hantering av petroleumprodukter



Hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen



Strandbete



Olika typer av upplag



Täktverksamhet och markarbeten

Karlstads kommun och Melleruds kommun har fastställda vattenskyddsområden för
sina råvattenuttag i Vänern. Och i Lidköping, Götene, Säffle, Åmål och Vänersborg
pågår det arbete med att fastställa vattenskyddsområden.
Det finns inget vattenskyddsområde för vattenintaget i Mariestadsfjärden i dag. Om
det beslutas om lagförändringar i enlighet med Dricksvattenutredningens förslag
åligger det kommunen att ansöka om inrättande av vattenskyddsområde för
Mariestadsfjärden senast den 1 januari 2022. VA-avdelningen anser att arbetet med
att inrätta ett vattenskyddsområde bör startas upp under 2018 efter genomförd
detaljerad riskanalys. Det är i enlighet med förslag till anpassningsåtgärd i
kommunens klimatanpassningsplan respektive VA-plan.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn § 251/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och tf. teknisk chef
Michael Nordin ”Riskanalys för Mariestads vattenintag samt skyddsområde för
vattenintaget och regler kring detta”.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 38 (forts.)

Dnr 2016/00763

Expedierats till:
Miljöingenjör Johanna Klingborn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Datum: 2017-01-25
Dnr: 2016/00763
Sida: 1 (3)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Riskanalys för Mariestads vattenintag samt
skyddsområde för vattenintaget och regler kring
detta
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner informationen.

Bakgrund
Tekniska nämnden har ställt två frågor gällande Mariestads vattenintag till
verksamhet teknik. Här följer verksamhet tekniks svar:
- Finns det någon riskanalys för Mariestads vattenintag?
Det har tidigare gjorts riskanalyser för dricksvattenförsörjningen i
Mariestad. Men det finns behov av att göra en detaljerad riskanalys för
Mariestadsfjärden som råvattentäkt. En sådan planeras till 2018.
-

Finns det något skyddsområde kring intaget och om det finns vilka regler gäller där?
Det finns inget vattenskyddsområde för råvattentäkten i Mariestadsfjärden.
Arbetet med att fastställa ett vattenskyddsområde bör startas upp efter
genomförd riskanalys.

Här följer ytterligare bakgrundsinformation:
Under 2016 lät Vänerns vattenvårdsförbund göra en övergripande riskanalys
för Vänern som råvattentäkt1. Riskanalysen avgränsades till att omfatta Vänern
och ett strandområde på cirka 300 meter runt sjön där även större tillrinnande
vattendrag beaktades. Berörda kommuner och myndigheter bidrog med
information om kända riskkällor inom följande grupper:
1

Bebyggelse
Jordbruk och skogsbruk samt handelsträdgårdar och fiskodling
Trafik och transporter
Upplag och utfyllnadsarbeten
Markarbeten
Miljöfarlig verksamhet
Förorenad mark

Övergripande riskanalys för Vänern som råvattentäkt. Sweco Environment AB, 2016-10-28

Sida

2(3)

-

Extrem väderlek och klimatförändringar

Riskanalysen är av övergripande karaktär och risksituationen bedöms ej
platsspecifikt och med de lokala förhållanden och riskkällor som finns i
respektive kommun.
Mariestads kommun har tidigare gjort riskanalyser för hela kedjan i
dricksvattenförsörjningen, dvs. från råvattentäkt till tappkran. En del i detta
arbete har varit att identifiera, kontrollera och övervaka kritiska kontrollpunkter
för att förebygga och upptäcka händelser och störningar i
dricksvattenproduktionen. En kritisk kontrollpunkt är naturligtvis
råvattentäkten och förändringar i vattenkvaliteten vid respektive intagsledning2.
Det finns dock ändå ett behov av att göra en detaljerad riskanalys av riskkällor
som kan påverka råvattenkvaliteten i Mariestadsfjärden. En sådan riskanalys är
planerad till 2018 och bör även peka ut lämpliga riskreducerande åtgärder.
Inrättande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är
exempel på en sådan åtgärd.
Ett vattenskyddsområde kan reducera risker genom att det synliggör
vattentäkten i den fysiska planeringen och visar att den är ett skyddsvärt objekt
att ta hänsyn till. Genom vattenskyddsföreskrifterna regleras verksamheter som
riskerar att förorena eller på annat sätt skadligt påverka vattentäkten. Ett
vattenskyddsområde visar också inom vilket område övriga riskreducerande
åtgärder ska prioriteras. Exempel på risker som kan regleras med
skyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde är:
-

Enskilda avlopp
Hantering av petroleumprodukter
Hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Strandbete
Olika typer av upplag
Täktverksamhet och markarbeten

Karlstads kommun och Melleruds kommun har fastställda
vattenskyddsområden för sina råvattenuttag i Vänern. Och i Lidköping,
Götene, Säffle, Åmål och Vänersborg pågår det arbete med att fastställa
vattenskyddsområden.
Det finns inget vattenskyddsområde för vattenintaget i Mariestadsfjärden i dag.
Om det beslutas om lagförändringar i enlighet med Dricksvattenutredningens3
förslag åligger det kommunen att ansöka om inrättande av vattenskyddsområde
för Mariestadsfjärden senast den 1 januari 2022. VA-avdelningen anser att
arbetet med att inrätta ett vattenskyddsområde bör startas upp under 2018 efter
genomförd detaljerad riskanalys. Det är i enlighet med förslag till
anpassningsåtgärd i kommunens klimatanpassningsplan respektive VA-plan.

2

Ordinarie intagsledning är 1 600 meter lång. Det finns också en äldre 150 meter lång intagsledning
som används ibland. Att kunna växla mellan dessa båda intagspunkter minskar sårbarheten i
dricksvattenförsörjningen.
3
En trygg dricksvattenförsörjning. Slutbetänkande av Dricksvattenutredningen. SOU 2016:32
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Underlag för beslut
Protokollsutdrag Tn § 251/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Riskanalys för Mariestads vattenintag samt
skyddsområde för vattenintaget och regler kring detta”.

Johanna Klingborn
Handläggare

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 251

Dnr 6542

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik:
Frågor från ledamot Mats Karlsson (MP) till verksamhet teknik:
Mats Karlsson (MP) har i en skrivelse framfört följande två frågor till verksamhet teknik:
-

Finns det någon riskanalys för Mariestads vattenintag?

-

Finns det något skyddsområde kring intaget och om det finns vilka regler gäller där?

Frågorna överlämnas till verksamhet teknik för beredning och skriftligt svar.
Fråga från ledamot Linn Brandström (M)
Linn Brandström (M) frågade chefen för verksamhet teknik, Michael Nordin, om
tidplanen för byte till LED-belysning i Töreboda.
Tekniska chefen svarade att arbetet pågår enligt tidplan.
Expedieras till:
Verksamhet teknik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 39

Dnr 2016/00068

Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden antar Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun.
Bakgrund

Under flera års tid har Mariestads kommuns parkenhet saknat en beslutad
skötselplan för kommunens parkytor. Detta har resulterat i att medarbetare och
chefer efter bästa förmåga gjort de insatser som verksamheten på ett rutinmässigt sätt
prioriterat. Mängder av synpunkter och önskemål från kommuninvånare har
inkommit och även dessa har tillmötesgåtts eller åtgärdats efter verksamhetens egen
prioritering och tillgången på ekonomiska resurser.
Detta arbetssätt har lett till en ineffektiv vardag där planeringen varit kortsiktig och
ofta sönderryckt då akuta önskemål kommit emellan.
På tekniska nämndens sammanträde 2016-01-26 gavs i uppdrag till verksamhet
teknik att ta fram en skötselplan för kommunens parkytor.
Verksamhet teknik har arbetat fram ett förslag till skötselplan vilket varit en
utmaning då det inte funnits någon tidigare. Skötselplanen som verksamheten förslår
har tagit sin utgångspunkt i vad som gjorts de senaste åren och ett bedömt önskat
läge. Skötselnivårena i förslagen plan är en utmaning men ett rimligt mål att nå då
verksamheten bedömer att effektiviseringar kan göras genom en bättre planering.
På Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-04 redovisades
skötselplanen och beslut togs att återremittera ärendet för att komplettera med karta
över skötselområdena samt resursbehov. Verksamhet teknik har därefter gjort
följande uppdateringar i planen:


Uppdaterat med kartor över skötselområdena



Korrigerat namnet på Gärdesparken/Universitetsparken till Gärdesparken



Kompletterat med bilaga Resursbehov

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef enhet park/hamn Jan Larsson och tf. teknisk
chef Michael Nordin ” Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun”.
Skötselplan för parkytor Mariestads kommun
Bilaga Resursbehov

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 39 (fort.)

Dnr 2016/00068

Expedierats till:
Driftchef enhet park/hamn Jan Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2017-01-30
Dnr: 2016/00068
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden antar Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun.

Bakgrund
Under flera års tid har Mariestads kommuns parkenhet saknat en beslutad
skötselplan för kommunens parkytor. Detta har resulterat i att medarbetare och
chefer efter bästa förmåga gjort de insatser som verksamheten på ett
rutinmässigt sätt prioriterat. Mängder av synpunkter och önskemål från
kommuninvånare har inkommit och även dessa har tillmötesgåtts eller åtgärdats
efter verksamhetens egen prioritering och tillgången på ekonomiska resurser.
Detta arbetssätt har lett till en ineffektiv vardag där planeringen varit kortsiktig
och ofta sönderryckt då akuta önskemål kommit emellan.
På tekniska nämndens sammanträde 2016-01-26 gavs i uppdrag till verksamhet
teknik att ta fram en skötselplan för kommunens parkytor.
Verksamhet teknik har arbetat fram ett förslag till skötselplan vilket varit en
utmaning då det inte funnits någon tidigare. Skötselplanen som verksamheten
förslår har tagit sin utgångspunkt i vad som gjorts de senaste åren och ett
bedömt önskat läge. Skötselnivårena i förslagen plan är en utmaning men ett
rimligt mål att nå då verksamheten bedömer att effektiviseringar kan göras
genom en bättre planering.
På Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-04 redovisades
skötselplanen och beslut togs att återremittera ärendet för att komplettera med
karta över skötselområdena samt resursbehov. Verksamhet teknik har därefter
gjort följande uppdateringar i planen:
 Uppdaterat med kartor över skötselområdena
 Korrigerat namnet på Gärdesparken/Universitetsparken till
Gärdesparken
 Kompletterat med bilaga Resursbehov

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef enhet park/hamn Jan Larsson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun”.
Skötselplan för parkytor Mariestads kommun

Sida
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Bilaga Resursbehov

Jan Larsson
Driftchef enhet Park/Hamn
MTG

Michael Nordin
T.f Teknisk chef

Maskinellt resursbehov, Grönyteskötsel Mariestad
Maskinpark
Kärror 2 små 1 växelflak
Sopmaskiner
Stor Traktor
Liten Traktor
Lastmaskin beg
JD 1505 Klippare
Ransomes klippare 1
Ransomes klippare 2
Ransomes klippare 3
Toro spak
Toro Groundmaster
MF Traktor
Kärra stor
Kärra liten
Kärra löv
Taktor Iseki
Traktor JD
Traktor Trans-Pro
Traktor Belos
Greenline gräsuppsamlare
Greenline Flistugg
Getinge sop
Slaghack

Antal
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Avyttrad
Årmodell 2016

2016
2011
2011
2009
2005
1994
2000
2000
1991
1985
1991
2016
2005
1983
1983
1983
1993
2005

Inköp
2017
x
x
x
x
x

Avyttras
2017

x

x
x
x
x

x

x

Skötselplan för parkytor
i Mariestads kommun
Verksamhet teknik
Mariestad

Datum: 2017-01-30
Dnr: TN 2016/00068
Sida: 2 (25)

INLEDNING
Denna skötselplan är framtagen med bakgrund av att skötsel av kommunens
Park- och Grönytor är ett högt prioriterat område för att skapa förutsättningar till
att uppnå Vision 2030.
Ur Vision 2030:
Mariestad — centrum för trädgårdens hantverk
År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla bemärkelser.
Vi har blivit hela Nordens ledande centrum för trädgårdens hantverk, vilket bland annat
avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och trädgårdarna över hela kommunen.

Vid tidpunkten för skötselplanens framtagande har det varit ett glapp mellan de
förväntningar som ställts på verksamheten och de resurser verksamheten haft
tillgång till. Detta har resulterat i att ett större arbete behöver genomföras för att
nollställa verksamheten då flera planteringar under år ”växt ifrån” oss.
Skötselnivåerna i denna skötselplan motsvarar de förväntningar som hittills ställts
på verksamheten, och bör ses som ett första steg till en succesiv utveckling.
Skötselnivåerna i planen är högre än de senaste årens insatser, men fullt rimliga att
uppnå under en tid då verksamheten behöver utvecklas och bli mer
kompetensstarka inom trädgårdens hantverk.
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Skötselinstruktioner och nivåer

Gräsytor

Bruksgräsmatta
Slaghacksyta
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Bruksgräsyta
Allmänna krav

Gräsytan ska vara prydlig och ha en heltäckande grässvål.
Lövhackning

När:

Under hösten

Hur:

Gräsytor plockas rena från skräp och pinnar och
löven mals därefter ned. Ytan ska köras över så
många gånger som krävs för att ingen
sammanhängande svål ska finnas kvar. Eventuell
sopsand tas bort. Löv som inte kan hackas under
höst/vinter ska vara borttagna så snart som möjligt
nästkommande år.

Skötselnivåer

Hög: (Flertalet tillfällen efter behov)

Stadsparken, Esplanaden, Gärdesparken, Karlsholme,
Humleparken, infartslederna vid Haggården, Sandbäcken och
Krontorp

Medel:

Övriga parkområden i Mariestads tätort samt kransorter

(1 ggr/år)

Klippning

När:

Första klippningen utförs när gräset är ca 8 – 10 cm
högt. Sedan klipps gräset i genomsnitt 1 ggr/vecka

Hur:

Inför samtlig gräsklippning ska städning av grenar,
stenar och andra främmande föremål utföras. Efter
avslutad klippning får inte gräs ligga kvar på
hårdgjorda ytor. Gräsklippning får inte utföras om
marken är för fuktig för att ett fullgott resultat ska
kunna uppnås.
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Skötselnivåer

Hög: (alltid klippt inför högtider, veckoslut och evenemang)

Stadsparken, Esplanaden,
Gärdesparken, Karlsholme,
Humleparken, infartslederna vid Haggården,
Sandbäcken och Krontorp samt grönytor i
anslutning till besöksmål i kransorter

Medel: (var 7:e – 10:e arbetsdag enl körschema)

Övriga parkområden i Mariestads tätort samt
kransorter

Grästrimning

När:

I samband med klippning

Hur:

Putsning utförs i samband med
klippning på alla de ställen där
gräsklipparen inte kommit åt, till
exempel runt träd, bänkar, allmänna
hinder och längs rabatter och buskage.

Skötselnivåer

Hög: (minst i samband med varannan klippning)

Stadsparken, Esplanaden,
Gärdesparken, Karlsholme,

Humleparken

Medel: (i samband med var 3:e klippning)

Övriga parkområden i Mariestads tätort,
infartslederna vid Haggården, Sandbäcken och
Krontorp samt kransorter
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Bruksgräsyta Nivå Hög: Lövhackning, klippning och grästrimning

Karlsholm
e

Esplanaden

Stadsparken

Gärdesparken

Humleparken
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Bruksgräsyta Nivå Hög: Lövhackning och klippning.

Krontor
p

Sandbäcken

Haggården
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Bruksgräsyta Nivå Hög: Sjötorp
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Slaghacksyta
Allmänna krav

Ska trots längden på gräset ge ett välvårdat intryck.
Klippning

När:

Gräset slås två gånger per säsong i slutet av juni innan
midsommar och i sista veckan i augusti.

Hur:

Efter avslutad klippning får inte gräs ligga kvar på
hårdgjorda ytor.

Skötselnivåer

Hög:(prioriteras 2 ggr/år)

Alhagen, Ekudden, Strandvägen och Snuggenäs

Medel: (kan anpassas)

Övriga slaghacksytor

Trimning av slaghacksytor

När:

Ingen bestämd frekvens

Hur:

Putsning utförs i samband med klippning på de
ställen där slaghacken inte kommit åt.

Skötselnivåer

Hög: (i samband med klippning)

Alhagen

Medel: (1 ggr/år)

Strategiska slaghacksytor
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Slaghacksyta Nivå Hög: Klippning

Ekudden

Alhagen
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Slaghacksyta Nivå Hög: Trimning

Alhagen
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Perennytor
Allmänna krav

Perennplanteringar ska vara slutna utan större ytor med bar jord.
Gödsling

När:

1 ggr/år efter behov

Hur:

Brunnen kogödsel läggs ut och myllas ned i jorden
enligt leverantörens anvisningar.

Skötselnivåer

Hög: (inte aktuellt)

Alla Perennytor

Medel:

Putsning, ogräsrensning och luckring

När:

Under vårsäsong

Hur:

Torra blad och gamla blomställningar putsas bort.
Rensning utförs så att skräp, löv, ogräs, ogräsrötter
och andra vanprydande växtdelar avlägsnas. Luckring
utförs ned till 10 cm.

Skötselnivåer

Hög: (minst 1 ggr/månad)
Medel: (juni o augusti)

Stadsparken, Fisktorget och Stationshuset
Övriga perennplanteringar

Nedskärs

När:

1 ggr/år.

Hur:

Nedskärning ska ske på våren.

Skötselnivåer

Hög: (under april)
Medel: (under maj)

Stadsparken, Fisktorget och Stationshuset
Övriga perennplanteringa
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Perennytor Nivå Hög: Putsning, ogräsrensning och
luckring

Stationshuset

Fisktorget

Stadsparken

Sida: 14 (25)

Annueller
Allmänna krav

Annueller är avsedda att ge estetiskt höga värden framförallt på nära håll och ska
därför hållas i toppskick under hela säsongen.
Plantering

När:

Planteras under första halvan av juni med målsättning om att det
ska vara färdigt till skolavslutningen. Samtlig gammal jord tas bort
innan påfyllning med ny jord sker. Hasselfors U-jord ska användas.
Jorden i kärlen ska vara genomvattnad och därefter ska höjden på
bomberingen vara 15 cm över kärlets kant.

Hur:

Annueller planteras lämpligen i förband enl. figuren.

Skötselnivåer

Hög:
Medel:

Samtliga planteringar med annueller
-

Gödsling

När:

1 ggr/år i samband med plantering samt vid behov.

En näve hönsgödsel/m2 strös ut och myllas ner i
översta jordlagret.
Vattna efter utförd gödsling om plantering redan är
utförd.
Skötselnivåer
Hur:

Hög:
Medel:

Samtliga planteringar med annueller
-
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Putsning

När:

I samband med vattning.

Hur:

Plantorna putsas, det vill säga utblommade blommor,
klasar och ibland hela stjälkar klipps eller nyps av.

Skötselnivåer

Hög:

Samtliga planteringar med annueller

Medel:

-

Ogräsrensning

När:

I samband med vattning

Hur:

Ogräsrensning utförs så att ogräs och ogräsrötter
avlägsnas. Vid behov utförs även luckring.

Skötselnivåer

Hög:

Samtliga planteringar med anueller

Medel:

-

Vattning

När:

3-4 ggr/vecka. Vattning får inte ske om jorden redan
är genomvattnad.

Hur:

Vattning utförs så att 1 dm av jorden är
genomvattnad. Vattningen skall ske i omgångar i den
takt som jorden orkar suga upp vattnet.

Skötselnivåer
Hög:

Samtliga planteringar med anueller

Medel:

-
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Upptagning

När:

1 ggr/år.

Hur:

Plantorna grävs upp och bortforslas. Jorden krattas
och snyggas till efter upptagningen.

Skötselnivåer

Hög:

Samtliga planteringar med anueller

Medel:

-
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Skötselinstruktioner och nivåer
Planteringsytor Buskage

Bruksbuskage
Formklippta buskar
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Bruksbuskage
Allmänna krav

Svåra rotogräs som kvickrot, tistel och kärs ska bekämpas extra noga.

Ogräsrensning

När:

Under växtsäsong

Hur:

Ogräs samt skräp, löv, rotskott, fröplantor och
dött/skadat växtmaterial tas bort. Ogräs och
fröplantor tas bort med rötterna. Luckring utförs då
jorden är hård eller har sprickor.

Skötselnivåer

Hög: (2 ggr/år)

Stadsparken, Humleparken, Gärdesparken

Medel: (1 ggr/år)

Kransorter och övriga områden
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Bruksbuskage Nivå Hög: Ogräsrensning

Stadsparken

Gärdesparken

Humleparken
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Formklippta buskar
Allmänna krav

Både häckar och klippt buskage ingår. Buskagen ska vara estetiskt tilltalande och
därmed bibehålla den avsedda formen. Häckar ska utgöra rumsbildare, skydd och
läbildare. Höga krav ställs på täthet och jämnhet.
Årsbeskärning

När:

1 ggr/år.

Hur:

Årsskotten skärs tillbaka till förra årets klipp för att
bibehålla önskad form och storlek.
Häcken ska vara bredare i basen än i toppen. Se figur
nedan.
Vildskott tas bort med roten i samband med
klippning.
Eventuellt kan buskagets/häckens form och storlek
regleras med större beskärningsingrepp under
vinterhalvåret, om så anses nödvändigt.

Skötselnivåer
Hög: ( 1 ggr/år, senast 30/6)

Esplanaden, Humleparken, Gärdesparken, Stationshuset,
Fisktorget och Resecentrum

Medel: (1 ggr/år)

Övriga områden
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Putsbeskärning
När:

1 ggr/år.

Hur:

Småskott som vuxit fram efter årsbeskärningen putsas
till för att bibehålla önskad form.

Skötselnivåer

Hög: (1 ggr/år, senast 31/8)

Esplanaden, Humleparken, Gärdesparken, Stationshuset,
Fisktorget och Resecentrum

Medel: (1 ggr/år)

Övriga områden

Ogräsrensning

När:

2 ggr/år.

Hur:

Ogräs samt skräp, löv, rotskott, fröplantor och
dött/skadat växtmaterial tas bort. Ogräs och
fröplantor tas bort med rötterna. Luckring utförs då
jorden är hård eller har sprickor.

Skötselnivåer

Hög: (1:a gången innan 30/6,
gången innan 31/8)

Esplanaden, Humleparken, Gärdesparken, Stationshuset, 2:a
Fisktorget och Resecentrum

Medel: (2 ggr/år)

Övriga områden
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Formklippta buskar Nivå Hög: Årsbeskärning,
putsbeskärning, ogräsrensning
Resecentrum
Stationshuset
Esplanaden
Fisktorget

Humleparken

Gärdesparken
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Skötselinstruktioner och nivåer

Belagda ytor

Hårdgjorda ytor
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Hårdgjorda ytor
Allmänna krav

Ytan kan vara belagd med gatsten eller liknande eller bestå av grusmaterial. Ytan
ska vara jämn för att möjliggöra säker och bekväm aktivitet eller transport. I
samband med ogräsrensning kontrolleras om påfyllning av material behövs.

Lövupptagning

När:

Minst 1 ggr/år.

Hur:

Belagda ytor såsom grusgångar, plattytor smala
asfaltgångar medmera rensas från löv och skräp.
Eventuell sopsand tas bort. Växtdelar betraktas som
avfall på belagda ytor och ska städas bort.

Skötselnivåer

Hög: (minst 1 gångår)

Centrummiljön

Medel: (1 ggr/år)

Övriga områden

Ogräsrensning/skyffling/krattning

När:

Minst 2 ggr/år.

Hur:

Ogräsrensning ska utföras så att flerårigt ogräs
avlägsnas med rötterna. Kantvegetation rensas och
vegetationsavfall tas bort.

Skötselnivåer
Hög: (inför högtider,
evenemang och veckoslut)

Stadsparken, Karlsholme, Fisktorget, Gärdesparken, eve
Esplanaden

Medel: (minst 2 ggr/år)

Övriga områden
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Hårdgjorda ytor Nivå Hög: Ogräsrensning,
skyffling, krattning

Karlsholme
Fisktorget

Esplanaden
Stadsparken

Gärdesparken

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 40

Dnr 2015/00417

Information - Projektering och ombyggnad av Stockholmsvägen
övre delen (Sjöhagaparken)
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och vidarebefordrar informationen till
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad.
Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att revidera flerårsbudget för
Stockholmsvägen.
Bakgrund

Under perioden 2012-2015 har Stockholmsvägen byggts ut etappvis på från Centrum
till och med Mariagatan. Under 2015 och 2016 har arbetet med utredning och
projektering av ytterligare etapper fortsatt. Byggstart för etapp 3 startade i november
2016.
Etapper
Planerade etapper för 2016-2017 är uppdelade i delsträckor.
3.1 Mariagatan-Sjöhagaparken, 3.2 Sjöhagarken-Carlbecksvägen,
3.3 Carlbecksvägen-Madlyckevägen samt Sjöhagaparken, övre delen.
Tidplan
3.1 Mariagatan-Sjöhagaparken, byggstart tidigt vt 2017 klar juni.
3.2 Sjöhagarken-Carlbecksvägen, byggstart nov 2016, klart juni 2017.
3.3 Carlbecksvägen-Madlyckevägen, byggstart prel. augusti 2017, klart vt 2018.
Sjöhagaparken, övre delen, byggstart jan 2017, klart under 2017.
Ekonomi och Budget
Efter detaljprojektering har en detaljerad kostnadsberäkning tagits fram och fördelats
mellan Gata/VA för etapp 3.1-3.2 och för Sjöhagaparken. Se tabell S3.
Kostnaderna för VA-ombyggnaden i Stockholmsvägen har ökat mot tidigare
översiktlig kostnadsberäkning på grund av faktorer som är svåra att påverka.

Justerandes signatur



Stora dimensioner och dyrt VA-material



Ledningarna placerade i nytt läge på norra sidan med omfattande
sprängnings- och besiktningskostnader.



Fasta hinder under mark medför ny ledningssträckning vid Madlyckevägen.



Ökade kostnader på grund av passerande fordonstrafik.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 2

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 40 (forts.)

Dnr 2015/00417

Kostnaderna för gatuombyggnaden ligger inom budgeterade medel.
Under projekteringstiden har styrgruppen beslutat om följande förändringar:


att söka statsbidrag för kollektivtrafiksåtgärder för hållplats Johannesberg.



dubbelsidig belysning på sträckan 3.1-3.3 till en kostnad av 360 tkr.



att minska bredden på gång och cykelvägarna från drygt 5m till 4,5 m.
Breddminskningen innebär att Stockholmsvägen blir mer proportionerlig och
ca 500 tkr billigare att bygga.

Kostnaderna för ombyggnad av Sjöhagaparken har minskat avsevärt på grund av
följande faktorer:


Förenklat utförande



Möjlighet att undvika berg



Samordning med projekt Sjölyckan

Etapp
3.1
3.2
3.3
Sjöhagaparken
Fördelning

Etappkostnad
4000
4350
7550
5400

VA
2800
3045
5705
4860

Gata
1200
1305
2445
540

15810

5490

Kostnaderna för etapp 3 och Sjöhagaparken är ca 22 miljoner 2016 och 2017.
Budgeterade medel till Stockholmsvägen 2016 och 2017 är gemensamt 24 miljoner.
Fördelning VA/Gata 16 miljoner/8 miljoner.
Kostnaderna för gatuombyggnad för hela övre delen i samband med ledningsbyte
bedöms rymmas inom budgeterade medel för åren 2016-2019 i dagsläget 4X4
miljoner i gaturamen.
Kostnaderna för ombyggnad av ledningsnätet för hela övre delen och tillhörande
dagvattenlösningar ryms inte inom budgeterade medel 2016-2018 3X8 miljoner i VAramen. I flerårsbudgeten för Stockholmsvägen, övre delen ingår inte
fördröjningsåtgärder i Sjöhagaparken.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och tf. teknisk
chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 40 (forts.)

Dnr 2015/00417

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Projektchef va/gata Johan Bengtsson
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Datum: 2017-02-02
Dnr: 2015/00417
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Information om genomförande av ombyggnad av
Stockholmsvägen etapp 3 och Sjöhagaparken
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner informationen och vidarebefordrar
informationen till kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad.
Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att revidera flerårsbudget
för Stockholmsvägen.

Bakgrund
Under perioden 2012-2015 har Stockholmsvägen byggts ut etappvis på från
Centrum till och med Mariagatan. Under 2015 och 2016 har arbetet med
utredning och projektering av ytterligare etapper fortsatt. Byggstart för etapp 3
startade i november 2016.
Etapper
Planerade etapper för 2016-2017 är uppdelade i delsträckor.
3.1 Mariagatan-Sjöhagaparken, 3.2 Sjöhagarken-Carlbecksvägen,
3.3 Carlbecksvägen-Madlyckevägen samt Sjöhagaparken, övre delen.
Tidplan
3.1 Mariagatan-Sjöhagaparken, byggstart tidigt vt 2017 klar juni.
3.2 Sjöhagarken-Carlbecksvägen, byggstart nov 2016, klart juni 2017.
3.3 Carlbecksvägen-Madlyckevägen, byggstart prel. augusti 2017, klart vt 2018.
Sjöhagaparken, övre delen, byggstart jan 2017, klart under 2017.
Ekonomi och Budget
Efter detaljprojektering har en detaljerad kostnadsberäkning tagits fram och
fördelats mellan Gata/VA för etapp 3.1-3.2 och för Sjöhagaparken. Se tabell S3.
Kostnaderna för VA-ombyggnaden i Stockholmsvägen har ökat mot tidigare
översiktlig kostnadsberäkning på grund av faktorer som är svåra att påverka.
* Stora dimensioner och dyrt VA-material
* Ledningarna placerade i nytt läge på norra sidan med omfattande
sprängnings- och besiktningskostnader.
*Fasta hinder under mark medför ny ledningssträckning vid Madlyckevägen.
*Ökade kostnader på grund av passerande fordonstrafik.

Sida

2(2)

Kostnaderna för gatuombyggnaden ligger inom budgeterade medel.
Under projekteringstiden har styrgruppen beslutat om följande förändringar:
*att söka statsbidrag för kollektivtrafiksåtgärder för hållplats Johannesberg.
*dubbelsidig belysning på sträckan 3.1-3.3 till en kostnad av 360 tkr.
*att minska bredden på gång och cykelvägarna från drygt 5m till 4,5 m.
Breddminskningen innebär att Stockholmsvägen blir mer proportionerlig och
ca 500 tkr billigare att bygga.
Kostnaderna för ombyggnad av Sjöhagaparken har minskat avsevärt på grund
av följande faktorer:
* Förenklat utförande
* Möjlighet att undvika berg
* Samordning med projekt Sjölyckan
Etapp
3.1
3.2
3.3
Sjöhagaparken

Etappkostnad
4000
4350
7550
5400

Fördelning

VA
2800
3045
5705
4860

Gata
1200
1305
2445
540

15810

5490

Kostnaderna för etapp 3 och Sjöhagaparken är ca 22 miljoner 2016 och 2017.
Budgeterade medel till Stockholmsvägen 2016 och 2017 är gemensamt 24
miljoner. Fördelning VA/Gata 16 miljoner/8 miljoner.
Kostnaderna för gatuombyggnad för hela övre delen i samband med
ledningsbyte bedöms rymmas inom budgeterade medel för åren 2016-2019 i
dagsläget 4X4 miljoner i gaturamen.
Kostnaderna för ombyggnad av ledningsnätet för hela övre delen och
tillhörande dagvattenlösningar ryms inte inom budgeterade medel 2016-2018
3X8 miljoner i VA-ramen. I flerårsbudgeten för Stockholmsvägen, övre delen
ingår inte fördröjningsåtgärder i Sjöhagaparken.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och tf.
teknisk chef Michael Nordin

Johan Bengtsson
Projektchef va/gata

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 41

Dnr 2016/00747

Internremiss till tekniska nämnden. Motion om solceller
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden lämnar följande yttrande på remiss gällande motion om solceller:
Förutsättningar
Mariestads kommun har stora takarealer där installationer av solcellsanläggningar är
möjliga på både platta och lutande tak. En påbörjad inventering finns upprättad av
energirådgivarna där möjligt takyta/energiuttag beskrivs(bilaga 1), utan hänsyn tagen
till lämplighet.
Varje tak kräver en utredning innan installation, med avseende på lämpligt objekt,
läge och skuggning på takyta.
Motionen linjerar väl med följande antagna miljömålsdokument


Energi-och klimatplan, antagen i MTG 2008



Energieffektiviseringsstrategi ett grönt och skönt MTG, Antagen 2012 i
MTG

Teknik
En solcellsanläggning består av solcellspaneler, växelriktare, central och elmätare
Det finns två varianter på solpaneler en mjuk som kan limmas mot exempelvis ett
platt tak och en hård så kallad kiselpanel den lämpar sig på underlag där det behövs
ett stativ för fastsättning av panelen typ tegeltak mm.
Den mest ultimata placeringen av solceller är på ett tak som ligger i syd sydvästlig
riktning och har en taklutning på ca 30-50 grader.
Växelriktare behövs för att omvandla likströmmen från solcellspanelerna till
växelström som kan levereras ut på nätet, livslängden på växelriktare är ca 15 år,
vilken man får räkna med att byta minst en gång under anläggningens livslängd.
Ekonomi och livslängd
Livslängden på solcellspaneler är upp till 30 år, men man räknar med att efter 25 år så
har solcellspanelerna tappat 20 procent av effekten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 2

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 41 (forts.)

Dnr 2016/00747

Exempel
En anläggning med: 11kw solceller upptar ca 68 kvadratmeter takyta och ger en
årsproduktion på ca 10 450kwh, elen som produceras kan antingen säljas (spottpriset
-1 till 5 öre) eller kvittas mot förbrukningen i just den fastigheten där anläggningen är
installerad, det gör att pay off tiden hamnar någonstans mellan 12 – 18 år, beroende
på el priset och för stunden möjliga bidrag att söka samt prisbilden för att sälja den
lokalt producerande energin(överskottet)
En solcellsanläggning av denna storlek kostar ca 200-250 tkr.
Bakgrund

Leif Udéhn (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska införa krav på
att det ska installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av
kommunala fastigheter. Udéhn (S) föreslår även att Mariestads kommun ska utreda
möjligheterna att på ett effektivt sätt placera solceller på redan befintliga fastigheter
som tillhör det kommunala fastighetsbeståndet.
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 28 november 2016 (Kf § 123/2016) att
överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.
Underlag för beslut

Internremiss till tekniska nämnden. Motion om solceller.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Yttrande på gällande motion om solceller”
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-27
Dnr: 2016/00747
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Yttrande på remiss gällande motion om solceller
Förslag till beslut
Tekniska nämnden lämnar följande yttrande på remiss gällande motion om
solceller:
Förutsättningar
Mariestads kommun har stora takarealer där installationer av
solcellsanläggningar är möjliga på både platta och lutande tak. En påbörjad
inventering finns upprättad av energirådgivarna där möjligt takyta/energiuttag
beskrivs(bilaga 1), utan hänsyn tagen till lämplighet.
Varje tak kräver en utredning innan installation, med avseende på lämpligt
objekt, läge och skuggning på takyta.
Motionen linjerar väl med följande antagna miljömålsdokument



Energi-och klimatplan, antagen i MTG 2008
Energieffektiviseringsstrategi ett grönt och skönt MTG, Antagen 2012 i
MTG

Teknik
En solcellsanläggning består av solcellspaneler, växelriktare, central och
elmätare
Det finns två varianter på solpaneler en mjuk som kan limmas mot exempelvis
ett platt tak och en hård så kallad kiselpanel den lämpar sig på underlag där det
behövs ett stativ för fastsättning av panelen typ tegeltak mm.
Den mest ultimata placeringen av solceller är på ett tak som ligger i syd
sydvästlig riktning och har en taklutning på ca 30-50 grader..
Växelriktare behövs för att omvandla likströmmen från solcellspanelerna till
växelström som kan levereras ut på nätet, livslängden på växelriktare är ca 15 år,
vilken man får räkna med att byta minst en gång under anläggningens livslängd.
Ekonomi och livslängd
Livslängden på solcellspaneler är upp till 30 år, men man räknar med att efter
25 år så har solcellspanelerna tappat 20 procent av effekten.
Exempel

Sida
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En anläggning med: 11kw solceller upptar ca 68 kvadratmeter takyta och ger en
årsproduktion på ca 10 450kwh, elen som produceras kan antingen säljas
(spottpriset -1 till 5 öre) eller kvittas mot förbrukningen i just den fastigheten
där anläggningen är installerad, det gör att pay off tiden hamnar någonstans
mellan 12 – 18 år, beroende på el priset och för stunden möjliga bidrag att söka
samt prisbilden för att sälja den lokalt producerande energin(överskottet)
En solcellsanläggning av denna storlek kostar ca 200-250 tkr.

Bakgrund
Leif Udéhn (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska införa
krav på att det ska installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid
nybyggnation av kommunala fastigheter. Udéhn (S) föreslår även att Mariestads
kommun ska utreda möjligheterna att på ett effektivt sätt placera solceller på
redan befintliga fastigheter som tillhör det kommunala fastighetsbeståndet.
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 28 november 2016 (Kf § 123/2016)
att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.

Underlag för beslut
Internremiss till tekniska nämnden. Motion om solceller.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på gällande motion om solceller”

Magnus Persson
Fastighetsförvaltare

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

Motion

20L6-7L-24

MARIESTADS K.OMMUN

Tilt

Kommunfullmdktige i Mariestad kommun

Kommunled nin gskontoret

2016

-il-

2

5

Solceller

Med anledning av den nddvdndiga omstillningen till fdrnyelsebar energi och ett h6llbart samh6lle
behdver Mariestads kommun gi f6re med fler goda exempel. I vir egen vision finns ocks6 uttalat

att

Mariestad ska vara ett internationellt modellomrdde for hAllbar utveckling senast 5r 2030. Vi tillhor
dven ett biosfdrsomrSde tillsammans med G<itenes och Lidkopings kommuner som ocks6 forpliktar
oss att tdnka i hdllbara banor.
Ddrfdr fdresl6s:

Att vid nybyggnation av kommunala fastigheter ska krav infdras p5 att solceller installeras pi
tak och andra mojliga ytor

Att utreda m<ijligheten att pd ett effektivt sitt placera solceller pi redan befintliga
fastigheter
Leif Ud6hn

Socialdemokraterna
Mariestad

$\

Sammantriidesprotokoll

MARIESTAD

Sammantrddesdatum
2016-11-28

MARIESTADS KOMI*'IUN
Kommun ledn ingokcnl.iri,rt

2016

Kommunfullmiiktige

-t2- 0 ri

cl ct+

Kf S 123 (forts).

Motion om att inrdtta ett sport- och fritidsbibliotek (KS 2A161442)
Kom

munfullmiktiges beslut

I(ommunfulLnziktige besh,rtar att civerliimna motionen [il] komrrrunsryrelsen for
beredrung och rjll Idrottsalliansen for synpunkter,
Bakgrund

(!

Ir'[arie Engstrom Rosengren
har i en motion foreslagit att Ivlariestads kommun
ska inriitta ett sport- och fritidsbibliotek dzir den som vill prova pi en sport ska kunna

lina utnrstning utan kostnad trll aktuell idrott,

Motion om solceller (KS

2016/446)

i

Kom munfullmiiktiges beslut

I(ommr-rnfullmrikrige beslutar att overliimna morionen ti]l tekniska narnnden for
beredning.

Bakgrund

Leif Ud6hn (S) har i en mo[ion foreslagit att IMariestads kommun ska infora krav pi
att det ska installeras solceller pi tak och andra moyliga ytor vid n1,byggn3{6n 21,
kommr-rnala fastigheter, Ud6hn (S) foreslir iiven att Ir{ariestads kommun ska utreda
rnojligheterna att pi ett effektivt siitt placera solceller pi redan befinrliga fastigheter
som tilll-ror det kommunala [asrighetsbestindet,

lnterpellation om ink0p av fastigheterna Arlan 3 och Lejonet 9 (KS 20161404)
I\{ed fulln-uiktiges medgivande staller Ida Ekeroth (S) en interpellauon rill
ordforanclen i sryrelsen for Mariehus AB, Erik Ekblom (lvt). Interpel]a[ionen avser
sl,relsens beslut att kopa fastigheterna Arlan 3 och Lejonet 9. Ekeroth (S) vil ha svar
pi frigorna om afftiren foljer aktiebolagslagen samt om ss,relsen har for avsikt att ta
flrfrgar-r ti-U fullmriktige for ett avgorande.
L,rik Ekblorn (Iv[) besvarar interpellationen. Ddrefter foljer en debatt om
inrerpellationen.
Dxpedierat li//:
'l

Justorandos sign

ekiltka

uintrulen, En'a Sa//oaa,

Utbildilrytriattdet, Carita'fiinu//, Sodahtritttttdet, I-Ie/eru Ailerctotr

Utdragsbostyrkande

REMISS
_________________________________
Handläggare/avsändare

Registrerat

Diarienr

Administrativa enheten

2016-12-06

KS 2016/446

Insänt av

Ärende

Leif Udéhn (S)

Motion om solceller

Svar senast

6 mars 2017

Överlämnat för yttrande till

Tekniska nämnden

___________________________________________________________________
Mariestads kommun, Administrativa enheten
Malin Eriksson

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 42

Dnr 2015/00012

Information om skollokalsprojekt i Gullspång
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Skollokalsprojektet gällande renovering och ombyggnad av lokaler för skola och
förskola i Gullspångs kommun går nu in i nästa fas, utförandet.
Samtliga beslut gällande ekonomi är fattade i Gullspång, projektet får ta del av de
bidrag som lämnas av boverket. Bidragsansökningarna är inskickade till Boverket och
besked ges när startbesked beviljas från Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Underlag för etapp 2 i avtal med partnering-entreprenören är klart. En
etappindelning/prioriteringslista på delar som kan förändras eller tas bort har
förhandlats fram i projektgruppen och godkänts av Barn utbildning och
kulturnämnden i Gullspång.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och tf. teknisk chef
Michael Nordin ”Information om skollokalsprojektet i Gullspångs kommun”
Protokollsutdrag Kf § 183/2016.
Expedierats till:
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-31
Dnr: 2015/00012
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Information om skollokalsprojektet i Gullspångs
kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner informationen.

Bakgrund
Skollokalsprojektet gällande renovering och ombyggnad av lokaler för skola och
förskola i Gullspångs kommun går nu in i nästa fas, utförandet.
Samtliga beslut gällande ekonomi är fattade i Gullspång, projektet får ta del av
de bidrag som lämnas av boverket. Bidragsansökningarna är inskickade till
Boverket och besked ges när startbesked beviljas från Miljö- och
byggnadsförvaltningen.
Underlag för etapp 2 i avtal med partnering-entreprenören är klart. En
etappindelning/prioriteringslista på delar som kan förändras eller tas bort har
förhandlats fram i projektgruppen och godkänts av Barn utbildning och
kulturnämnden i Gullspång.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och tf.
teknisk chef Michael Nordin Information om skollokalsprojektet i Gullspångs
kommun”
Protokollsutdrag Kf § 183/2016.

Jim Gustavsson
Fastighetsförvaltare

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

Kommunfullmäktige

Datum:

2016-11-28 kl 19:00

Plats:

Sessionssalen

KF § 183

Protokollsutdrag
2016-11-28

Ärende

Ärendenummer

Upprustning av förskola/skollokaler

KS 2014/509

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att låta de medel som lämnas i bidrag från Boverket till
skollokaler och utemiljö tillfalla projektet.

Kommunfullmäktige beslutar att byggnationen ska etappindelas och ske i samverkan
med barn-, utbildning och kulturnämndens verksamhet.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut med instämmande
av Gunnar Bohlin (M) och Björn Thodenius (M).
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare, har lämnat nedanstående tjänsteskrivelse
daterad 2016-10-05:
Det ekonomiska underlaget för de 40 mnkr som projektet fått bygger endast på en
uppskattning och bedömning om vad kommunen har råd med. Det har ej tidigare än
nu funnits några rättvisande kostnadsbedömningar. Projektgruppen har nu tagit fram
väl genomarbetade kalkyler och anser att det är kalkyler som vi kan stå för.

Den renovering och de åtgärder som är projekterade är i samtliga delar ifrågasatta
och behovsanalyserade. Projektgruppen har genom hela resan jobbat i en
medvetenhet om att den anslagna ram om 40 mnkr är mycket knapp.
Förutsättningarna att spara in på ytor har grusats då elevantalen kraftigt ökat istället
för att minska om prognosen pekade på initialt. Beslutet att flytta
förskoleverksamheten från Regnbågsskolan område har räddat medel och möjliggjort
1/3
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2016-11-28

att vi sannolikt slipper använda temporära lokaler.

De framtagna kalkylerna slutar idag på en totalsumma för den kvarstående
investeringen på 49,2 mnkr. Vi har gjort en uppdelning på några delar som om det är
helt nödvändigt kan tas bort och skjutas upp något eller några år. Några delar har
projektgruppen valt att pruta bort bl.a. nytt sportgolv i Regnbågsskolans idrottshall,
det som presenteras separat är delar som gruppen initialt ej räknat med eller som
blivit avsevärt dyrare än förutspått.

Hittills har vi förbrukat 4 mnkr och det återstår 36 mnkr av de anslagna medlen.
Kostnaden för partnering-projektet överskrider idag de medel som finns anslagna.

Vi har tagit fram underlag och skickat in ansökan om bidrag till Boverket som om de
faller ut i sin helhet innebär en intäkt på 13,3 mnkr. Bidrag lämnas med 25 % av byggoch installationskostnader och 50 % av kostnaderna gällande utemiljön. Vi har ingen
anledning att tro att vi ej kommer att få bidrag, i Mariestad har vi fått bidrag i de två
fallen vis sökt. Beslut om bidrag ges inte innan ett startbesked erhållits på bygglovet
vilket innebär att projektet måste gå in i skede 2 med en komplett projektering och
bindande avtal med entreprenören.

För att starta projektet krävs ett beslut av kommunstyrelsen och för att kunna slutföra
projektet i sin helhet krävs att vi får ta i anspråk de medel som vi kan erhålla i form av
bidrag.
Kalkylsammandrag partnering-projekt Gullstensskolan och Regnbågsskolan
Byggkostnader
Kostnader
Möjligt bidrag
Timmar, material, platschef, GK
UE bygg (golv, måln. U-tak m.m.) UE (El, VS, Vent och Styr)
Hiss, smide, håltagning, ställning
Elevskåp, klädställ, AV utrustning
Miljöinventering, branddokumentation
Kostnader skede 1
Risk 5 %
Fast del 11 %
Byggherrekostnader
Delsumma
37 700 000 kr - 9 425 000 kr
Nytt storkök inkl UE, ny fettavskiljare
2 000 000 kr
- 500 000 kr
Nya fasader Gullstensskolan äldre
2 900 000 kr
- 725 000 kr
Byte av fönster och entrépartier, solavskärmning 2 600 000 kr
- 625 000
kr
Nytt golv gymnastik Regnbågsskolan (990 000:-) - kr

2/3
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
2016-11-28

Kommunfullmäktige

LED-belysning (550 000:-)
Mark, utemiljö
000 kr
Totalsumma
Summa netto

- kr
4 000 000 kr
49 200 000 kr

- 2 000
- 13 300 000 kr

35 900 000 kr

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §11).doc
- Tjänsteskrivelse, kalkyl och förslag till finansiering av projekt skollokaler i Gullspång,
skriven av Jim Gustavsson 2016-10-05.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §9).doc

Kopia till
Jim Gustavsson
Tekniska nämnden

3/3
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 47

Dnr 2017/00037

Omdisponering av investeringsmedel till Projekt VA-sanering
Åsterudsvägen i Hova
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar 300 tkr, från år 2017 VA-investeringsram till
Projekt ”VA-sanering Åsterudsvägen i Hova”.
Bakgrund

Parallellt med Åsterudsvägen går ett VA-ledningsstråk som ansluter mot vatten- och
spilledningar på åkermark öster om samhället. Stråket korsar Åsterudsvägen öster om
Finells väg. Just den sträckan är hårt drabbad av vattenläckor. För att undvika
framtida driftstörningar vill VA-avdelningen lägga om nämnda sträcka på cirka 100
meter. Samtidigt läggs vattenledningen om så att den ansluter mot ledningarna på
åkermark söder om Åsterudsvägen, på så sätt undviker vi grävning i asfalt.
Arbetet planeras att utföras av Serviceenhet Gullspång under senvinter-vår 2017, och
beräknas kosta cirka 300 tkr.
Projektets kostnad på 300 tkr föreslås omdisponeras från tekniska nämndens
investeringsram för 2017.
Underlag för beslut

Karta Åsterudsvägen
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Omdisponering av
investeringsmedel till "Projekt VA-sanering Åsterudsvägen i Hova".
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-30
Dnr: 2017/00037
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Omdisponering av investeringsmedel till "Projekt
VA-sanering Åsterrudsvägen i Hova"
Förslag till beslut
Tekniska nämnden omdisponerar 300 tkr, från år 2017 VAinvesteringsram till Projekt ”VA-sanering Åsterudsvägen i Hova”.

Bakgrund
Parallellt med Åsterudsvägen går ett VA-ledningsstråk som ansluter mot vattenoch spillledningar på åkermark öster om samhället. Stråket korsar
Åsterudsvägen öster om Finells väg. Just den sträckan är hårt drabbad av
vattenläckor. För att undvika framtida driftstörningar vill VA-avdelningen lägga
om nämnda sträcka på cirka 100 meter. Samtidigt läggs vattenledningen om så
att den ansluter mot ledningarna på åkermark söder om Åsterudsvägen, på så
sätt undviker vi grävning i asfalt.
Arbetet planeras att utföras av Serviceenhet Gullspång under senvinter-vår
2017, och beräknas kosta cirka 300 tkr.
Projektets kostnad på 300 tkr föreslås omdisponeras från Tekniska
förvaltningens investeringsram för 2017.

Underlag för beslut
Karta Åsterudsvägen
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Omdisponering
av investeringsmedel till "Projekt VA-sanering Åsterrudsvägen i Hova".

Michael Nordin
T.f Teknisk chef

Befintligt ledningsstråk

Planerad sträckning

50 m
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 48

Dnr 2017/00038

Omdisponering av investeringsmedel till VA-sanering
Storängsgatan i Gullspång
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar 800 tkr, från år 2017 VA-investeringsram till
Projekt ”VA-sanering Storängsgatan”.
Bakgrund

Cirka 60 meter vatten- och spillvattenledning i Storängsgatans västra del är i mycket
dåligt skick. För att säkerställa god drift i framtiden vill VA-avdelningen gräva upp
och byta ut dessa ledningar. Ledningsstråket ställde till problem i samband med
vattenläcka 2016, då trasiga ventiler försvårade lagning av läckan. Man
uppmärksammade också att betongen i spillvattenledningen var av mycket dålig
kvalité,
Arbetet planeras att utföras av Serviceenhet Gullspång under vår 2017, och beräknas
kosta cirka 800 tkr.
Projektets kostnad på 800 tkr föreslås omdisponeras från tekniska nämndens
investeringsram för 2017.
Underlag för beslut

Karta Storängsgatan
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Omdisponering av
investeringsmedel till VA-sanering Storängsgatan i Gullspång”.
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-30
Dnr: 2017/00038
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Omdisponering av investeringsmedel till VAsanering Storängsgatan i Gullspång
Förslag till beslut
Tekniska nämnden omdisponerar 800 tkr, från år 2017 VAinvesteringsram till Projekt ”VA-sanering Storängsgatan”.

Bakgrund
Cirka 60 meter vatten- och spillvattenledning i Storängsgatans västra del är i
mycket dåligt skick. För att säkerställa god drift i framtiden vill VA-avdelningen
gräva upp och byta ut dessa ledningar. Ledningsstråket ställde till problem i
samband med vattenläcka 2016, då trasiga ventiler försvårade lagning av läckan.
Man uppmärksammade också att betongen i spillvattenledningen var av mycket
dålig kvalité,
Arbetet planeras att utföras av Serviceenhet Gullspång under vår 2017, och
beräknas kosta cirka 800 tkr.
Projektets kostnad på 800 tkr föreslås omdisponeras från Tekniska
förvaltningens investeringsram för 2017.

Underlag för beslut
Karta Storängsgatan
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Omdisponering
av investeringsmedel till VA-sanering Storängsgatan i Gullspång”.

Michael Nordin
T.f Teknisk chef

Orienteringskarta Projekt "VA-sanering Storängsgatan"

Planerad VA-sanering

Storgatan

20 m
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Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 49

Dnr 2016/00404

Uppdrag till verksamhet teknik att vid större evenemang föra en
tydligare dialog mellan verksamhet teknik och arrangörer för
skötsel av markytor
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks upprättade informationsbrev och
ger i uppdrag att skicka ut brevet och följa upp det med en muntlig dialog under
våren.
Tekniska nämnden anser med detta att uppdraget är fullföljt.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2016-05-31 att ge i uppdrag till
verksamhet teknik att föra en tydligare dialog mellan verksamhet teknik och olika
arrangörer för skötsel av markytor. Verksamhet teknik har behandlat uppdraget och
finner det lämpligast att genom ett utskick till ansvariga inom Näringsliv, Turism,
Kultur och kommunikation i de tre kommunerna med en påminnelse/uppmaning
om vikten att tidigt ge verksamhet teknik information.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tnau 171/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Dialog mellan
verksamhet teknik och arrangörer för skötsel av markytor vid större evenemang”.
Expedierats till:
Tf. teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-02-02
Dnr: 2016/00404
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Dialog mellan verksamhet teknik och arrangörer
för skötsel av markytor vid större evenemang
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks upprättade informationsbrev
och ger i uppdrag att skicka ut brevet och följa upp det med en muntlig dialog
under våren.
Tekniska nämnden anser med detta att uppdraget är fullföljt.

Bakgrund
Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2016-05-31 att ge i uppdrag till
Verksamhet Teknik att föra en tydligare dialog mellan verksamhet teknik och
olika arrangörer för skötsel av markytor. Verksamhet teknik har behandlat
uppdraget och finner det lämpligast att genom ett utskick till ansvariga inom
Näringsliv, Turism, Kultur och kommunikation i de tre kommunerna med en
påminnelse/uppmaning om vikten att tidigt ge verksamhet teknik information.

Underlag för beslut
Protokollsutdrag Tnau 171/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Dialog mellan
verksamhet teknik och arrangörer för skötsel av markytor vid större
evenemang”.

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

Datum: 2017-01-31
Dnr:
Sida: 1 (1)

Ansvarig Näringsliv MTG
Ansvarig Turism MTG
Ansvariga Kultur MTG
Ansvariga Kommunikation MTG

Samordning av förberedelser inför större publika
evenemang inom MTG-kommunerna
Under ett år genomförs det många uppskattade evenemang och aktiviteter inom
samverkanskommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vi är alla måna om
att vi tillsammans ska visa upp våra kommuner från sin bästa sida. Både för de
människor som redan bor här och för de som besöker oss. Vi är alla måna om att
ge ett gott intryck. Oftast lyckas vi mycket väl med detta, men tyvärr upplevs det
ibland som att vi misslyckas. Då handlar det vanligtvis om oklippta gräsmattor,
nedskräpning, störningar av pågående projekt och liknande. Det är ofta mindre
avvikelser som har en stor påverkan på helhetsintrycket.
Tekniska nämnden tror att vi är som bäst när vi ger varandra en tidig information
om vad som planeras och skapar möjlighet för att vi gemensamt ska lyckas med
uppdraget om att visa oss från vår bästa sida.
Vi ska försöka bli bättre på att ta reda på kommunernas planerade evenemang,
men vill samtidigt be er att ta initiativ informera oss om vad som planeras under
året och att vi tillsammans kan se till att dialogen utvecklas.
Information om evenemang skickas till: tk@mariestad.se
Under våren kommer vi försöka att träffa er för att dra upp riktlinjer för hur vi tillsammans
ska ligga steget före.
Med vänlig hälsning
Suzanne Michaelssen Gunnarsson
Ordförande tekniska nämnden

Michael Nordin
Tf Teknisk chef

Sammanträdesprotokoll
Sida 1

Sammanträdesdatum
2016-05-31

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 171

TN 6432

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till
verksamhet teknik
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Efter yrkande från Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ger arbetsutskottet
verksamhet teknik i uppdrag att vid större evenemang föra en tydligare dialog mellan
arrangörer och verksamhet så att bland annat skötsel av markytor sker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

TRE KOMMUNER I SAMVERKAN
FASTIGHETSAVDELNINGEN
Delegationsbeslut: BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG
Tidsperiod:

Januari 2017

================================================================
Besluts- Sökande
Beviljat Bidragsbelopp
datum
Töreboda
Gullspång

170102

Marianne Björnström
Bredebolet 1:40

3 342:-

170102

Marianne Lundberg
Sarven 11

4 927:-

170102

Thyra Ljungqvist
Mo 24:5

2 588:-

170102

Siv Karlsson
Vitsippan 1

2 263:-

170102

Ingrid Pettersson
Hova 39:8

2 050:-

170103

Sture Andersson
Halna-Åsen 1:126

8 652:-

170104

Anders Sjölander
Prästkragen 1

9 251:-

170104

Bengt Gustavsson
Fägre Prästbol 2:2

7 748:-

170104

Jeanette Lindqvist
Vibylund 5:29

170125

Pernilla Kristiansson
Nolkärr 1:5

61 475:-

170125

Marianne Lundberg
Sarven 11

14 237:-

170125

Arne Persson
Linnean 3

Summa kronor:

28 159:-

7 791:-

112 220:-

40 263:-

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad lokal Hemön, 7 februari 2017, kl. 15.00 – 18.55

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Linn Brandström
Björn Nilsson
Johan Jacobsson

Övriga deltagare

Elisabeth Westberg
Cathrin Hurtig Andersson

(S)
(KD)
(M)
(S)
(S)

Johanna Klingborn
Johan Bengtsson
Magnus Persson
Jim Gustavsson
Ulf Johansson
Michael Nordin
Ewa Sallova
Justerare

Björn Nilsson

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik efter överenskommelse

Sekreterare

Verksamhetsekonom § 25,28,31
Verksamhetsekonom § 26-27,
29-30, 32-34
Miljöingenjör § 38
Projektchef va/gata § 40
Fastighetsförvaltare § 41
Fastighetsförvaltare § 42-44
Projektledare fastighet § 45-46
Tf. teknisk chef
Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Björn Nilsson

Justerandes signatur

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande ej § 47-52
Ledamot
Tjänstgörande ersättare

Utdragsbestyrkande

§§ 24-52

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-02-07

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

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-02-07

Anslagsdatum

2017-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-03-06

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 24

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 4

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 25

Dnr 2017/00025

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Mariestads kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Mariestads kommun under år 2016.
Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 913 tkr.
Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på
2 453 tkr.
Underlag för beslut

Dokumentet Bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun
2016, daterat 2017-02-02.
Verksamhetsberättelse för tekniska nämnden Mariestad 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Mariestad”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 5

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 26

Dnr 2017/00026

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Töreboda kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Töreboda kommun under år 2016.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 750 tkr, exklusive
kapitalkostnader.
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på
405 tkr bättre än budget vilket innebär ett nettoresultat på +405 tkr även när
kapitalkostnaderna som ligger kvar i Töreboda kommun tillkommer.
Underlag för beslut

Dokumentet Bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun
2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 6

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 27

Dnr 2017/00027

Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspångs kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i
Gullspång kommun under år 2016.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott på 132 tkr exklusive
kapitalkostnader.
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på 270
tkr bättre än budget vilket innebär ett nettoresultat på +270 tkr även när
kapitalkostnaderna som ligger kvar i Gullspångs kommun tillkommer.
Underlag för beslut

Dokumentet Bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun
2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Bokslut 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspång”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 7

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 28

Dnr 2017/00028

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:


Underskottet på den taxefinansierade VA-verksamheten (-2 453 tkr) regleras
mot fond enligt antaget regelverk.



Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Mariestads kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Mariestads kommun.
De senaste åren har flera exploateringsområden vuxit fram. För att hålla skötselnivån,
då de totala ytorna blir mer omfattande, behövs mer resurser tillföras verksamheten.
Signaler finns (rikstäckande enkätundersökningar) på att kommuninvånarna förväntar
sig en högre standard på bl.a. skötseln av våra gator. Då gatuverksamheten gjorde ett
överskott år 2016 föreslår verksamhet teknik att detta ombudgeteras till 2017.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 288 033 tkr och utfallet blev 264 810 tkr,
vilket innebar en avvikelse på 23 223 tkr. Totalt föreslås 18 569 tkr ombudgeteras
enligt följande fördelning per avdelning:

Justerandes signatur



VA-avdelningen 8 012 tkr



Kart- och mätavdelningen 0 tkr



Gatuavdelningen 10 909 tkr



Fastighetsavdelningen 3 036 tkr



Städavdelningen 0 tkr



Exploateringsverksamheten -3 388 tkr

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 8

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 28 (forts.)

Dnr 2017/00028

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med ändringen att begäran om
ombudgetering av 600 tkr för att finansiera skötseln av mer omfattande ytor inom
gatuverksamheten tas bort.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) förslag och
finner att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Dokumentet Ombudgetering drift från 2016 till 2017, daterat 2017-02-02.
Dokumentet Ombudgetering investeringar från 2016 till 2017, rev 2017-02-06.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016 till 2017
Mariestads kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 9

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 29

Dnr 2017/00029

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Töreboda kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Töreboda kommun.
Under år 2016 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 19 777 tkr och
utfallet blev 19 027 tkr, vilket innebar ett överskott om 750 tkr. Den
intäktsfinansierade verksamheten redovisade ett resultat om -6 568, vilket är 405 tkr
mer än budget om – 6 163 tkr.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 53 545 tkr och utfallet blev 29 799 tkr, vilket
innebar en avvikelse på 23 746 tkr. Totalt föreslås 24 444 tkr ombudgeteras enligt
följande fördelning per avdelning:


VA-avdelningen 12 610 tkr



Gatuavdelningen 3 147tkr



Fastighetsavdelningen 8 687 tkr

Underlag för beslut

Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (investeringar).
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016
till 2017 Töreboda kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 10

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 30

Dnr 2017/00030

Ombudgetering 2016-2017,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:


Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2016 till 2017 i
Gullspångs kommun



Överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2016 till 2017 i Gullspångs kommun.
Under år 2016 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 20 867 tkr och
utfallet blev 20 999 tkr, vilket innebar ett underskott om 132 tkr. Den
intäktsfinansierade verksamheten redovisade ett resultat om -3 257, vilket är 270 tkr
mer än budget om – 2 987 tkr.
Under år 2016 var investeringsbudgeten 48 329 tkr och utfallet blev 7 188 tkr, vilket
innebar en avvikelse på 41 141 tkr. Totalt föreslås 41 252 tkr ombudgeteras enligt
följande fördelning per avdelning:


VA-avdelningen 814 tkr



Gatuavdelningen -176 tkr



Fastighetsavdelningen 40 614 tkr

Underlag för beslut

Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2016 till 2017 (investeringar).
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2016
till 2017 Gullspångs kommun ”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 11

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 31

Dnr 2017/00031

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads
kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Mariestads kommun år 2016.
Underlag för beslut

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016 inklusive Sjöstaden,
rev. 2017-02-06.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Mariestad”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 12

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 32

Dnr 2017/00032

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda
kommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Töreboda kommun år 2016.
Underlag för beslut

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 33

Dnr 2017/00033

Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska
nämndens verksamheter i Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i
Gullspångkommun år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Gullspångs kommun år 2016.
Underlag för beslut

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
”Slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspång”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sida 14

Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 34

Dnr 2016/00161

Fördelning av investeringsmedel i Gullspångs kommun år 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att fördela
investeringsmedlen enligt följande:
Gata:
Upprustning gator
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Projekteringskostnader inför framtida projekt
Lekplatser

1,0 mnkr
0,5 mnkr
0,3 mnkr
0,2 mnkr

Fastighet:
Ventilationsåtgärder etapp 1 Kommunledningskontoret.

2,0 mnkr

Etapp 1 av projekt med ventilation och värmeanläggningen på
kommunledningskontoret i Hova, denna etapp avser aggregat och
ventilationsåtgärder för plan 2 och vissa delar av värmeanläggningen.
Projektet som helhet förväntas kosta 5 mnkr och innebär att byggnaden exkluderat
hotelldelen får ny ventilationsanläggning, ombyggnad av delar av värmeanläggningen
och ny styr. Vidare kommer en del nya undertak att monteras och då uppdateras
även belysning och ljudmiljö. Åtgärderna är ställda under krav från Miljö- och
byggnadsförvaltningen.
Bakgrund

På uppdrag av KF § 124 skall tekniska nämnden ge förslag på prioriterade
investeringar 2017 inom 4 mnkr.
Eftersom investeringsbehovet är större än tekniska förvaltningens budget på 4
miljoner kronor för år 2017, är det ett antal investeringsprojekt som måste skjutas på
framtiden eller äskas separat.
Prioritering 4 mnkr, redovisas exkl. behov VA-investeringar.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson, projektchef
va/gata Johan Bengtsson och tf. teknisk chef Michael Nordin ” Fördelning av
investeringsmedel i Gullspångs kommun år 2017”.
Projekteringsplan gata-trafik.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 35

Dnr 2015/00109

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med
bokslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av tekniska nämndens mål för år 2016
och överlämnar dem till kommunstyrelsen i Mariestad
Bakgrund

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med
måluppfyllelsen. Verksamhet teknik har upprättat ett förslag till uppföljning av de
beslutade målen för tekniska nämnden år 2016 där samtliga mål förutom ett är
uppfyllt.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
Tekniska nämndens mål 2016 i samband med årsbokslut”
Målmatris, ”Uppföljning av nämndmål 2016”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 16

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 36

Dnr 2016/00065

Uppföljning av interkontroll 2016 i samband med bokslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll för
år 2016.
Bakgrund

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med intern kontroll.
Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de genomförda
kontrollmomenten för år 2016.
Under året har det i huvudsak varit två punkter med avvikelser/förbättringspotential;
Avvikelser


Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer
påkallar detta till enhetschefer. Under året åtgärden haft önskat resultat då
punkten haft en positiv utveckling.



"Tillämpning av projektöverenskommelse": Åtgärd: Projektavdelningen är
uppmärksammad och ska införa detta som rutin. Under året har åtgärden gett
viss effekt, men fortsatt arbete behöver göras för att skapa tydliga
överenskommelser. En bredare implementering av ”Projektmodellen”
kommer att prioriteras under 2017.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. Teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av plan
för intern kontroll 2016”.
Bilaga Uppföljning av plan för internkontroll 2016 Tekniska nämnden.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 37

Dnr 2017/00014

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden fastställer Plan för internkontroll 2017.
Bakgrund

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2017. Intern
kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet
är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att:
- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi
- Styra mot effektivitet
- Ha ordning och reda
- Skapa trygghet och stärka varumärket
Varje år beslutas om en plan för interkontroll där man väljer att fokusera på några
kontrollmoment.
Underlag för beslut

Plan för internkontroll 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Plan för intern
kontroll 2017”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 18

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 38

Dnr 2016/00763

Riskanalys för Mariestads vattenintag samt skyddsområde för
vattenintaget och regler kring detta

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Tekniska nämnden har ställt två frågor gällande Mariestads vattenintag till
verksamhet teknik. Här följer verksamhet tekniks svar:
Finns det någon riskanalys för Mariestads vattenintag?
Det har tidigare gjorts riskanalyser för dricksvattenförsörjningen i Mariestad. Men det
finns behov av att göra en detaljerad riskanalys för Mariestadsfjärden som
råvattentäkt. En sådan planeras till 2018.
Finns det något skyddsområde kring intaget och om det finns vilka regler gäller där?
Det finns inget vattenskyddsområde för råvattentäkten i Mariestadsfjärden. Arbetet
med att fastställa ett vattenskyddsområde bör startas upp efter genomförd riskanalys.
Här följer ytterligare bakgrundsinformation:
Under 2016 lät Vänerns vattenvårdsförbund göra en övergripande riskanalys för
Vänern som råvattentäkt. Riskanalysen avgränsades till att omfatta Vänern och ett
strandområde på cirka 300 meter runt sjön där även större tillrinnande vattendrag
beaktades. Berörda kommuner och myndigheter bidrog med information om kända
riskkällor inom följande grupper:


Bebyggelse



Jordbruk och skogsbruk samt handelsträdgårdar och fiskodling



Trafik och transporter



Upplag och utfyllnadsarbeten



Markarbeten



Miljöfarlig verksamhet



Förorenad mark



Extrem väderlek och klimatförändringar

Riskanalysen är av övergripande karaktär och risksituationen bedöms ej platsspecifikt
och med de lokala förhållanden och riskkällor som finns i respektive kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 19

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 38 (forts.)

Dnr 2016/00763

Mariestads kommun har tidigare gjort riskanalyser för hela kedjan i
dricksvattenförsörjningen, dvs. från råvattentäkt till tappkran. En del i detta arbete
har varit att identifiera, kontrollera och övervaka kritiska kontrollpunkter för att
förebygga och upptäcka händelser och störningar i dricksvattenproduktionen. En
kritisk kontrollpunkt är naturligtvis råvattentäkten och förändringar i vattenkvaliteten
vid respektive intagsledning.
Det finns dock ändå ett behov av att göra en detaljerad riskanalys av riskkällor som
kan påverka råvattenkvaliteten i Mariestadsfjärden. En sådan riskanalys är planerad
till 2018 och bör även peka ut lämpliga riskreducerande åtgärder. Inrättande av
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är exempel på en sådan
åtgärd.
Ett vattenskyddsområde kan reducera risker genom att det synliggör vattentäkten i
den fysiska planeringen och visar att den är ett skyddsvärt objekt att ta hänsyn till.
Genom vattenskyddsföreskrifterna regleras verksamheter som riskerar att förorena
eller på annat sätt skadligt påverka vattentäkten. Ett vattenskyddsområde visar också
inom vilket område övriga riskreducerande åtgärder ska prioriteras. Exempel på
risker som kan regleras med skyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde är:


Enskilda avlopp



Hantering av petroleumprodukter



Hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen



Strandbete



Olika typer av upplag



Täktverksamhet och markarbeten

Karlstads kommun och Melleruds kommun har fastställda vattenskyddsområden för
sina råvattenuttag i Vänern. Och i Lidköping, Götene, Säffle, Åmål och Vänersborg
pågår det arbete med att fastställa vattenskyddsområden.
Det finns inget vattenskyddsområde för vattenintaget i Mariestadsfjärden i dag. Om
det beslutas om lagförändringar i enlighet med Dricksvattenutredningens förslag
åligger det kommunen att ansöka om inrättande av vattenskyddsområde för
Mariestadsfjärden senast den 1 januari 2022. VA-avdelningen anser att arbetet med
att inrätta ett vattenskyddsområde bör startas upp under 2018 efter genomförd
detaljerad riskanalys. Det är i enlighet med förslag till anpassningsåtgärd i
kommunens klimatanpassningsplan respektive VA-plan.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn § 251/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och tf. teknisk chef
Michael Nordin ”Riskanalys för Mariestads vattenintag samt skyddsområde för
vattenintaget och regler kring detta”.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 38 (forts.)

Dnr 2016/00763

Expedierats till:
Miljöingenjör Johanna Klingborn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 21

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 39

Dnr 2016/00068

Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden antar Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun.
Bakgrund

Under flera års tid har Mariestads kommuns parkenhet saknat en beslutad
skötselplan för kommunens parkytor. Detta har resulterat i att medarbetare och
chefer efter bästa förmåga gjort de insatser som verksamheten på ett rutinmässigt sätt
prioriterat. Mängder av synpunkter och önskemål från kommuninvånare har
inkommit och även dessa har tillmötesgåtts eller åtgärdats efter verksamhetens egen
prioritering och tillgången på ekonomiska resurser.
Detta arbetssätt har lett till en ineffektiv vardag där planeringen varit kortsiktig och
ofta sönderryckt då akuta önskemål kommit emellan.
På tekniska nämndens sammanträde 2016-01-26 gavs i uppdrag till verksamhet
teknik att ta fram en skötselplan för kommunens parkytor.
Verksamhet teknik har arbetat fram ett förslag till skötselplan vilket varit en
utmaning då det inte funnits någon tidigare. Skötselplanen som verksamheten förslår
har tagit sin utgångspunkt i vad som gjorts de senaste åren och ett bedömt önskat
läge. Skötselnivårena i förslagen plan är en utmaning men ett rimligt mål att nå då
verksamheten bedömer att effektiviseringar kan göras genom en bättre planering.
På Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-04 redovisades
skötselplanen och beslut togs att återremittera ärendet för att komplettera med karta
över skötselområdena samt resursbehov. Verksamhet teknik har därefter gjort
följande uppdateringar i planen:


Uppdaterat med kartor över skötselområdena



Korrigerat namnet på Gärdesparken/Universitetsparken till Gärdesparken



Kompletterat med bilaga Resursbehov

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef enhet park/hamn Jan Larsson och tf. teknisk
chef Michael Nordin ” Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun”.
Skötselplan för parkytor Mariestads kommun
Bilaga Resursbehov
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 39 (fort.)

Dnr 2016/00068

Expedierats till:
Driftchef enhet park/hamn Jan Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 23

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 40

Dnr 2015/00417

Information - Projektering och ombyggnad av Stockholmsvägen
övre delen (Sjöhagaparken)

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och vidarebefordrar informationen till
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad.
Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att revidera flerårsbudget för
Stockholmsvägen.
Bakgrund

Under perioden 2012-2015 har Stockholmsvägen byggts ut etappvis på från Centrum
till och med Mariagatan. Under 2015 och 2016 har arbetet med utredning och
projektering av ytterligare etapper fortsatt. Byggstart för etapp 3 startade i november
2016.
Etapper
Planerade etapper för 2016-2017 är uppdelade i delsträckor.
3.1 Mariagatan-Sjöhagaparken, 3.2 Sjöhagarken-Carlbecksvägen,
3.3 Carlbecksvägen-Madlyckevägen samt Sjöhagaparken, övre delen.
Tidplan
3.1 Mariagatan-Sjöhagaparken, byggstart tidigt vt 2017 klar juni.
3.2 Sjöhagarken-Carlbecksvägen, byggstart nov 2016, klart juni 2017.
3.3 Carlbecksvägen-Madlyckevägen, byggstart prel. augusti 2017, klart vt 2018.
Sjöhagaparken, övre delen, byggstart jan 2017, klart under 2017.
Ekonomi och Budget
Efter detaljprojektering har en detaljerad kostnadsberäkning tagits fram och fördelats
mellan Gata/VA för etapp 3.1-3.2 och för Sjöhagaparken. Se tabell S3.
Kostnaderna för VA-ombyggnaden i Stockholmsvägen har ökat mot tidigare
översiktlig kostnadsberäkning på grund av faktorer som är svåra att påverka.

Justerandes signatur



Stora dimensioner och dyrt VA-material



Ledningarna placerade i nytt läge på norra sidan med omfattande
sprängnings- och besiktningskostnader.



Fasta hinder under mark medför ny ledningssträckning vid Madlyckevägen.



Ökade kostnader på grund av passerande fordonstrafik.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 24

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 40 (forts.)

Dnr 2015/00417

Kostnaderna för gatuombyggnaden ligger inom budgeterade medel.
Under projekteringstiden har styrgruppen beslutat om följande förändringar:


att söka statsbidrag för kollektivtrafiksåtgärder för hållplats Johannesberg.



dubbelsidig belysning på sträckan 3.1-3.3 till en kostnad av 360 tkr.



att minska bredden på gång och cykelvägarna från drygt 5m till 4,5 m.
Breddminskningen innebär att Stockholmsvägen blir mer proportionerlig och
ca 500 tkr billigare att bygga.

Kostnaderna för ombyggnad av Sjöhagaparken har minskat avsevärt på grund av
följande faktorer:


Förenklat utförande



Möjlighet att undvika berg



Samordning med projekt Sjölyckan

Etapp
3.1
3.2
3.3
Sjöhagaparken
Fördelning

Etappkostnad
4000
4350
7550
5400

VA
2800
3045
5705
4860

Gata
1200
1305
2445
540

15810

5490

Kostnaderna för etapp 3 och Sjöhagaparken är ca 22 miljoner 2016 och 2017.
Budgeterade medel till Stockholmsvägen 2016 och 2017 är gemensamt 24 miljoner.
Fördelning VA/Gata 16 miljoner/8 miljoner.
Kostnaderna för gatuombyggnad för hela övre delen i samband med ledningsbyte
bedöms rymmas inom budgeterade medel för åren 2016-2019 i dagsläget 4X4
miljoner i gaturamen.
Kostnaderna för ombyggnad av ledningsnätet för hela övre delen och tillhörande
dagvattenlösningar ryms inte inom budgeterade medel 2016-2018 3X8 miljoner i VAramen. I flerårsbudgeten för Stockholmsvägen, övre delen ingår inte
fördröjningsåtgärder i Sjöhagaparken.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och tf. teknisk
chef Michael Nordin
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 40 (forts.)

Dnr 2015/00417

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Projektchef va/gata Johan Bengtsson
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 26

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 41

Dnr 2016/00747

Internremiss till tekniska nämnden. Motion om solceller

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden lämnar följande yttrande på remiss gällande motion om solceller:
Förutsättningar
Mariestads kommun har stora takarealer där installationer av solcellsanläggningar är
möjliga på både platta och lutande tak. En påbörjad inventering finns upprättad av
energirådgivarna där möjligt takyta/energiuttag beskrivs(bilaga 1), utan hänsyn tagen
till lämplighet.
Varje tak kräver en utredning innan installation, med avseende på lämpligt objekt,
läge och skuggning på takyta.
Motionen linjerar väl med följande antagna miljömålsdokument


Energi-och klimatplan, antagen i MTG 2008



Energieffektiviseringsstrategi ett grönt och skönt MTG, Antagen 2012 i
MTG

Teknik
En solcellsanläggning består av solcellspaneler, växelriktare, central och elmätare
Det finns två varianter på solpaneler en mjuk som kan limmas mot exempelvis ett
platt tak och en hård så kallad kiselpanel den lämpar sig på underlag där det behövs
ett stativ för fastsättning av panelen typ tegeltak mm.
Den mest ultimata placeringen av solceller är på ett tak som ligger i syd sydvästlig
riktning och har en taklutning på ca 30-50 grader.
Växelriktare behövs för att omvandla likströmmen från solcellspanelerna till
växelström som kan levereras ut på nätet, livslängden på växelriktare är ca 15 år,
vilken man får räkna med att byta minst en gång under anläggningens livslängd.
Ekonomi och livslängd
Livslängden på solcellspaneler är upp till 30 år, men man räknar med att efter 25 år så
har solcellspanelerna tappat 20 procent av effekten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 41 (forts.)

Dnr 2016/00747

Exempel
En anläggning med: 11kw solceller upptar ca 68 kvadratmeter takyta och ger en
årsproduktion på ca 10 450kwh, elen som produceras kan antingen säljas (spottpriset
-1 till 5 öre) eller kvittas mot förbrukningen i just den fastigheten där anläggningen är
installerad, det gör att pay off tiden hamnar någonstans mellan 12 – 18 år, beroende
på el priset och för stunden möjliga bidrag att söka samt prisbilden för att sälja den
lokalt producerande energin(överskottet)
En solcellsanläggning av denna storlek kostar ca 200-250 tkr.
Bakgrund

Leif Udéhn (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska införa krav på
att det ska installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av
kommunala fastigheter. Udéhn (S) föreslår även att Mariestads kommun ska utreda
möjligheterna att på ett effektivt sätt placera solceller på redan befintliga fastigheter
som tillhör det kommunala fastighetsbeståndet.
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 28 november 2016 (Kf § 123/2016) att
överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning.
Underlag för beslut

Internremiss till tekniska nämnden. Motion om solceller.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Yttrande på gällande motion om solceller”
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-02-07

Sida 28

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 42

Dnr 2015/00012

Information om skollokalsprojekt i Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Skollokalsprojektet gällande renovering och ombyggnad av lokaler för skola och
förskola i Gullspångs kommun går nu in i nästa fas, utförandet.
Samtliga beslut gällande ekonomi är fattade i Gullspång, projektet får ta del av de
bidrag som lämnas av boverket. Bidragsansökningarna är inskickade till Boverket och
besked ges när startbesked beviljas från Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Underlag för etapp 2 i avtal med partnering-entreprenören är klart. En
etappindelning/prioriteringslista på delar som kan förändras eller tas bort har
förhandlats fram i projektgruppen och godkänts av Barn utbildning och
kulturnämnden i Gullspång.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och tf. teknisk chef
Michael Nordin ”Information om skollokalsprojektet i Gullspångs kommun”
Protokollsutdrag Kf § 183/2016.
Expedierats till:
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 43

Dnr 2016/00728

Upphandling - Förskolan Lysmasken i Gullspång. Omläggning
tak, fönsterbyten och nya kallförråd.

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämnden antar anbudsgivare Veidekke Entreprenad AB som entreprenör
för omläggning av tak med nya takljuskupoler, fönsterbyten, ommålning och nya
kallförråd på förskolan Lysmasken i Gullspång.
Ovanstående sker under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott i
Gullspång fattar beslut gällande igångsättning.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har i investeringsbudget för år 2016 avsatt medel för
omläggning av tak, fönsterbyten och nya kallförråd.
Fastighetsavdelningen har genomfört en upphandling och förfrågningsunderlaget har
varit ute för anbudsräkning under perioden 2016-12-08 – 2017-01-23 . Efter
anbudstidens utgång har ett anbud inkommit. Det inkomna anbudet uppfyller
samtliga anbudsspecifika krav.
Underlag för beslut

Anbudsprövning/kvalificeringskontroll av anbud.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och tf. teknisk chef
Michael Nordin "Antagande av entreprenör – Förskolan Lysmasken i Gullspång.
Omläggning av tak, fönsterbyten och nya kallförråd".
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 44

Dnr 2016/00204

Upphandling - Tillbyggnad/Nybyggnad korttidsvistelse Killingen,
Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott antar Novab AB för tillbyggnad av befintliga
lokaler samt nybyggnad av carport vid Killingens korttids- och fritidshem inom LSSverksamheten i Töreboda kommun.
Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunstyrelsen i Töreboda fattar
beslut om igångsättningstillstånd.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har i beslut Kf § 86/2015, gett tekniska nämnden i uppdrag att
bygga till Killingen så att ”Grankvistens” verksamhet kan rymmas inom fastigheten. I
uppdraget ligger även en byggnation av en carport för verksamhetens buss.
Kommunstyrelsen har i beslut KS § 304/2016, återremitterat uppdraget för
omarbetning.
Kommunfullmäktige har i beslut Kf § 116/2016, beslutat om utökad budget till totalt
4,9 miljoner kr.
Kommunstyrelsen har i beslut Ks § 53/2017 beslutat att godkänna Vård och
omsorgsutskottets, Vou § 12/2017, förslag till ombyggnad av Killingen för en
beräknad kostnad av 4,9 miljoner kronor.
Verksamhet teknik har genomfört projektering och upphandling där anbudsgivare
lämnats möjlighet att lämna anbud. Efter anbudstidens utgång har, endast ett anbud
inkommit. En förhandling med anbudsgivaren har genomförts med anledning av
utökningen. Förändringen kommer att behandlas som ett tillägg inom entreprenaden
ÄTA 1, (ändrings- och tilläggsarbeten 1).
För att kunna genomföra byggnationen krävs beslut om igångsättning.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av assistent Ingalill Lindblad, fastighetsförvaltare Jim
Gustavsson och tf. teknisk chef Michael Nordin "Antagande av entreprenör –
Tillbyggnad/Nybyggnad av korttidsvistelse Killingen, Töreboda kommun".

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 45

Dnr 2016/00729

Upphandling - Partnering för nybyggnation och renovering på
Badhuset i Mariestad

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott antar NCC AB att tillsammans med Mariestads
kommun ingå ett partnerskap för förverkligande av byggnadsprojektet ”Partnering
för nybyggnation och renovering på Badhuset i Mariestad”.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut Ksau § 476/2016 beslutat att ge
tekniska nämnden i uppdrag att påbörja en partneringupphandling för en om- och
tillbyggnad av badhuset. Arbetsutskottet meddelade även igångsättningstillstånd för
projektets etapp 1, vilket innebär att genomföra projektering av om- och
tillbyggnaden.
Fastighetsavdelningen har med anledning av ovanstående genomfört en upphandling
enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.
Projektet avser en tillbyggnad på ca 200 m2 innehållande en undervisningsbassäng,
bubbelpool och småbarnspool samt renovering och tillgänglighetsanpassning av
befintligt badhus. Budgeten för projektet beräknas till ca 29 miljoner kronor.
Tillsammans med antagen entreprenör skall detta utföras gemensamt med beställare
och representant från Fritidsförvaltningen. Projektet beräknas kunna påbörjas direkt
efter beställning. Byggstart beräknas kunna ske i juni 2017 och färdigställande av
projektet under våren 2018.
Upphandlingen har varit annonserad under tiden 2016-12-02 – 2017-01-19. Efter
anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Inkomna anbud och utvärdering av
dessa redovisas i bifogad sammanställning. Utvärderingen visar att Anbud 1 har
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av assistent Ingalill Lindblad, projektledare Ulf Johansson
och tf. teknisk chef Michael Nordin "Antagande av entreprenör – Partnering för
nybyggnation och renovering på Badhuset i Mariestad".
Bilaga Utvärderingsrapport
Expedierats till:
För kännedom: Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 46

Dnr 2016/00753

Upphandling - Ombyggnation av Flitiga Lisans skola till förskola,
Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott antar NCC Sverige AB, för om- och tillbyggnad av
Flitiga Lisans skola till förskola.
Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott i
Mariestad fattar beslut gällande finansiering och igångsättning av projektet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har i § 75/2014 beslutat att påbörja projekteringen för en
ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola. Projektet är en del av
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om en framtida skolstruktur i det västra
skolområdet i Mariestad.
Projektet är indelat i två etapper. Etapp 1 innebär att befintlig gymnastikbyggnad och
ihopbyggd modul innehållande fritidshem rivs och personalparkering iordningsställs.
Etapp 2 innebär att skolbyggnaden byggs om till förskola med sex avdelningar varav
en kommer att användas för nattomsorg. Tomten iordningsställs med parkering och
lekutrustning.
Fastighetsavdelningen har genomfört en upphandling av projektet och
förfrågningsunderlaget har varit ute för anbudsräkning under perioden
2016-12-16 – 2017-01-23.
Efter anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Utvärderingen visar att anbud nr
1 har lämnat det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga.
Anbudet överstiger de budgeterade medlen för ombyggnationen av Flitiga Lisan. För
att projektet ska kunna påbörjas måste medel omfördelas inom projekt Skola Väst
Underlag för beslut

Bilaga utvärderingsrapport.
Tjänsteskrivelse upprättad av assistent Ingalill Lindblad, projektledare Ulf Johansson
och tf. teknisk chef Michael Nordin "Antagande av entreprenör– Ombyggnation av
Flitiga Lisans skola till förskola".
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 47

Dnr 2017/00037

Omdisponering av investeringsmedel till Projekt VA-sanering
Åsterudsvägen i Hova

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar 300 tkr, från år 2017 VA-investeringsram till
Projekt ”VA-sanering Åsterudsvägen i Hova”.
Bakgrund

Parallellt med Åsterudsvägen går ett VA-ledningsstråk som ansluter mot vatten- och
spilledningar på åkermark öster om samhället. Stråket korsar Åsterudsvägen öster om
Finells väg. Just den sträckan är hårt drabbad av vattenläckor. För att undvika
framtida driftstörningar vill VA-avdelningen lägga om nämnda sträcka på cirka 100
meter. Samtidigt läggs vattenledningen om så att den ansluter mot ledningarna på
åkermark söder om Åsterudsvägen, på så sätt undviker vi grävning i asfalt.
Arbetet planeras att utföras av Serviceenhet Gullspång under senvinter-vår 2017, och
beräknas kosta cirka 300 tkr.
Projektets kostnad på 300 tkr föreslås omdisponeras från tekniska nämndens
investeringsram för 2017.
Underlag för beslut

Karta Åsterudsvägen
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Omdisponering av
investeringsmedel till "Projekt VA-sanering Åsterudsvägen i Hova".
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 48

Dnr 2017/00038

Omdisponering av investeringsmedel till VA-sanering
Storängsgatan i Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar 800 tkr, från år 2017 VA-investeringsram till
Projekt ”VA-sanering Storängsgatan”.
Bakgrund

Cirka 60 meter vatten- och spillvattenledning i Storängsgatans västra del är i mycket
dåligt skick. För att säkerställa god drift i framtiden vill VA-avdelningen gräva upp
och byta ut dessa ledningar. Ledningsstråket ställde till problem i samband med
vattenläcka 2016, då trasiga ventiler försvårade lagning av läckan. Man
uppmärksammade också att betongen i spillvattenledningen var av mycket dålig
kvalité,
Arbetet planeras att utföras av Serviceenhet Gullspång under vår 2017, och beräknas
kosta cirka 800 tkr.
Projektets kostnad på 800 tkr föreslås omdisponeras från tekniska nämndens
investeringsram för 2017.
Underlag för beslut

Karta Storängsgatan
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Omdisponering av
investeringsmedel till VA-sanering Storängsgatan i Gullspång”.
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 49

Dnr 2016/00404

Uppdrag till verksamhet teknik att vid större evenemang föra en
tydligare dialog mellan verksamhet teknik och arrangörer för
skötsel av markytor

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks upprättade informationsbrev och
ger i uppdrag att skicka ut brevet och följa upp det med en muntlig dialog under
våren.
Tekniska nämnden anser med detta att uppdraget är fullföljt.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2016-05-31 att ge i uppdrag till
verksamhet teknik att föra en tydligare dialog mellan verksamhet teknik och olika
arrangörer för skötsel av markytor. Verksamhet teknik har behandlat uppdraget och
finner det lämpligast att genom ett utskick till ansvariga inom Näringsliv, Turism,
Kultur och kommunikation i de tre kommunerna med en påminnelse/uppmaning
om vikten att tidigt ge verksamhet teknik information.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tnau 171/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Dialog mellan
verksamhet teknik och arrangörer för skötsel av markytor vid större evenemang”.
Expedierats till:
Tf. teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 50

Dnr 2017/00008

Handlingar att anmäla 2017

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att lägga följande anmälda ärenden till
handlingarna:
1. Från kommunstyrelsen i Mariestad, antagande av nödvattenplan för Mariestads
kommun.
(Ks § 11/2017)
2. Från kommunstyrelsen i Mariestad, utökad kostnadsram för ny bro över Tidan i
Universitetsparken (Universitetsbron)
(Ks § 5/2017)
3. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspång, beslut om att diskutera
upprustning av järnvägsbron över Gullspångsälven på dialogmötet 23 februari 2017.
(Ksau § 17/2017)
4. Från kommunstyrelsen i Gullspång, begäran om synpunkter från tekniska
nämnden gällande tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsavlopp.
(Ks § 10/2017)
5. Från kommunstyrelsens arbetsutskott, remiss om ritlinjer för ramfinansierade
lokalkostnader.
(Ksau § 472/2016)
6. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, budgetupptakt inför budget
2018 med fleråsplan 2019-2020.
(Ksau § 22/2017)
7. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, beslut om anläggande av gångoch cykelväg i anslutning till kvarteret Nålen.
(Ksau § 31/2017)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 51

Dnr 6433

Aktuell information/frågor

Arbetsutskottets beslut

Följande aktuell information och frågor lyfts på dagens sammanträde:
Arbetsutskottets sammanträdeshandlingar på Mariestads kommuns hemsida
Kommunstyrelsen arbetsutskott i Mariestad har gett kommunchefen i uppdrag att
tillse att samtliga arbetsutskotts handlingar ska tillgängliggöras på kommunens
hemsida inför sammanträden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 52

Dnr 6432

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet
teknik

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger inga uppdrag till verksamhet teknik vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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