
 

 
 

 
 
Tekniska nämnden 

  

Kallelse/underrättelse 

 

 
          Sida 1 

  

 

  

 

Tekniska nämndens sammanträde 

Tid: Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 14:00 
Plats: Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen 

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet får själv kontakta sin 
ersättare för tjänstgöring. 

Mariestad den 9 mars 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson 
ordförande 

Ewa Sallova 
nämndsekreterare 

 
Tidplan 
Ärende 2   kl. 14.00 – 14.10 
Ärende 3 – 5   kl. 14.10 – 14.30 
Ärende 6    kl. 14.30 – 14.40 
Fika   kl. 14.40 – 14.55 
Ärende 7 – 18  kl. 14.55 -  
 

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare Förslag: Johan Jacobsson 
17 mars 2017 

1. n
k 

Godkännande av dagordning 
 

 

2. n
k 

Månadsrapport avseende 
investeringsredovisning i 
Gullspångs kommun 

Michael Nordin 
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ÄRENDELISTA  

3. n
k 

Gata Mariestad 
Belysning på Marieforsleden vid 
infarten till polisstationen 

Hanna Lamberg 

4. n
k 

Gata Mariestad 
Medborgarförslag om 
utökad/förbättrad belysning längs 
med gång- och cykelvägar i 
Mariestad 

Hanna Lamberg 

5. n
k 

Gata MTG 
Utökad delegation inom enhet 
gata/trafik 

Hanna Lamberg 

6. n
k 

VA Gullspång 
Uppsägning av avtal gällande 
vattenledning i Ribbingsfors 

Amanda Haglind 

7. n
k 

Fastighet Mariestad 
Remiss - Riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader 

Michael Nordin 

8. n
k 

Fastighet Mariestad 
Begäran om medel för 
servicebyggnad vid ställplatserna i 
Mariestads hamn 

Michael Nordin 

9. n
k 

Gata Mariestad 
Medborgarförslag om 
införskaffande av hetvattentvätt till 
spolplattan i småbåtshamnen 

Michael Nordin 

10. n
k 

Gata Töreboda 
Begäran om igångsättningstillstånd 
för VA-åtgärder i Östra Torggatan i 
Töreboda 

Michael Nordin 

11. n
k 

Verksamhetsplan 2017 för 
verksamhet teknik 

Michael Nordin 

12. n
k 

Tjänstegarantier för tekniska 
nämnden 

Michael Nordin 
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ÄRENDELISTA  

13. n
k 

Remiss - Begäran om synpunkter 
gällande tillägg till tekniska 
nämndens reglemente om 
kretsavlopp 

Michael Nordin 

14. n
k 

Tillgång till tekniska nämndens 
samt tekniska nämndens 
arbetsutskotts 
sammanträdeshandlingar 

Michael Nordin 

15. n
k 

Delegationsbeslut 2017  

16. n
k 

Anmälan av arbetsutskottets 
protokoll 2017 

 

17. n
k 

Aktuell information/frågor  

18. n
k 

Uppdrag från tekniska nämnden till 
verksamhet teknik 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 55                                                   Dnr 2017/00006  

Månadsrapport avseende investeringsredovisning i Gullspångs 
kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Gullspång beslutade 8 februari 2017 (Ks § 42/2017) att begära 
att verksamhet teknik från och med januari 2017 avlämnar månadsvis rapportering 
avseende investeringsredovisning.  

 

Efter överenskommelse lämnas månadsrapporten över till Gullspångs kommun 
första fredagen i varje månad. Verksamhet teknik har redan från januari överlämnat 
rapport till ekonomienheten i Gullspångs kommun.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 42/2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf. 
teknisk chef Michael Nordin ” Månadsrapport avseende investeringsredovisning i 
Gullspång”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-03-01  
Dnr: 2017/00006   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Månadsrapport avseende 
investeringsredovisning i Gullspång 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Gullspång beslutade 8 februari 2017 (Ks § 42/2017) att 
begära att verksamhet teknik från och med januari 2017 avlämnar månadsvis 
rapportering avseende investeringsredovisning.  
 
Efter överenskommelse lämnas månadsrapporten över till Gullspångs kommun 
första fredagen i varje månad. Verksamhet teknik har redan från januari 
överlämnat rapport till ekonomienheten i Gullspångs kommun.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 42/2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
och tf. teknisk chef Michael Nordin ” Månadsrapport avseende 
investeringsredovisning i Gullspång”.      
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Tf. teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag 
2017-02-08 

 

1/2 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Datum: 2017-02-08 kl 08:30 
 
Plats: Nämndrummet 
 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 42
  

Begäran om månadsrapportering avseende 
investeringsredovisning 

KS 2016/375  

 Beslut 

 Kommunstyrelsen begär att Tekniska nämnden fr. o m januari 2017 avlämnar 
månadsvis rapportering avseende investeringsredovisning enligt förslag.   
  
  
  
 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  
Ekonomichef Anders Bernhall informerar om ärendet. 
  
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 

  

 Bakgrund 

 Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har fattat beslut om omfattande 
investeringsprojekt under år 2017 och framåt. Dessa investeringsbeslut innebär att 
långfristiga lån kommer att behövas tas upp under 2017. Med anledning av detta 
upplåningsbehov behöver tekniska nämnden fortlöpande redovisa status på samtliga 
aktuella investeringsprojekt (fastighet, gata, VA), i syfte att ekonomienheten ska 
kunna göra relevanta bedömningar när upplåning behöver aktualiseras – dvs. 
likviditetsplanering. 
 
 
Förslag till rapportering avseende investeringsredovisning 
Månadsrapportering investeringsredovisning 
MTG-teknik ska fr. o m januari 2017 övergå till att månadsvis avlämna rapporter 
avseende investeringsbudget/investeringsredovisning samt månadsvisa framtida 
prognoser för Gullspångs kommun till ekonomienheten. Rapporterna ska skickas till 
Gullspångs kommuns diarium för registrering samt till ekonomikontoret (ekonomichef 
samt redovisningsansvarig). Ekonomienheten ansvarar för återrapportering av MTG-
tekniks rapporter till kommunstyrelsen.   
  



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag 
2017-02-08 

 

2/2 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Investeringsrapportens innehåll 
MTG-tekniks rapport ska redovisas per beslutat investeringsprojekt och 
verksamhetsområde. De månadsvisa rapporterna ska innehålla beslutad budget 
inklusive ombudgeteringar, redovisade investeringsutgifter för respektive månad samt 
förväntade framtida investeringsutgifter de kommande 6 månaderna (rullande 
schema).   
  
Fokus från MTG-teknik ska främst läggas på när de framtida investeringsutgifterna 
förväntas inträffa. Detta är nödvändigt för att kunna göra relevanta bedömningar när 
upplåning behöver aktualiseras – likviditetsplanering.   
  
MTG-teknik ansvarar också för att rapporterna kontinuerligt uppdateras och 
kommenteras, exempelvis om de tidigare prognostiserade framtida 
investeringsutgifterna förskjut tidsmässigt, samt eventuella orsaker till detta.   

  

 Bilagor 

 - Tjänsteskrivelse investeringsbehov inom kostenheten 2017.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §22).doc 
 

  

 Kopia till 

 Tekniska nämnden 
Anders Bernhall 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 56                                                   Dnr 2016/00743  

Belysning på Marieforsleden vid infarten till polisstationen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har gett verksamhet teknik i uppdrag att se över belysningen på 
Marieforsleden vid infarten till polisstationen. 

 

Verksamhet teknik har varit i kontakt med ansvariga på Vänerenergi för att utreda 
frågan vidare. Några tidigare synpunkter finns inte registrerade om brister i 
belysningen på Marieforleden i korsningen med Tegelvägen. Det finns dock ett 
kabelfel i området som innebär att några lampor i korsningen är ur funktion. 
Vänerenergi arbetar på att lösa detta. Då belysningen längs Marieforsleden delas 
mellan körbana och gång- och cykelväg och träden mellan dessa troligtvis vuxit en 
del sedan belysningen sattes upp så kan det vara aktuellt (likt andra platser) att se 
över behovet av separat belysning på gång- och cykelvägen. Verksamhet teknik 
planerar att se över behovet av ytterligare belysning på gång- och cykelvägarna. 

 

Verksamhet teknik har i dagsläget inga planer på att utöka belysningen i korsningen 
Marieforsleden/Tegelvägen.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 294/2016. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ” Belysning på 
Marieforsleden vid infarten till polisstationen”.  

 

Expedierats till: 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-02-22  
Dnr: 2016/00743   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Belysning på Marieforsleden vid infarten till 
polisstationen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden har gett verksamhet teknik i uppdrag att se över belysningen 
på Marieforsleden vid infarten till polisstationen. 
 
Verksamhet teknik har varit i kontakt med ansvariga på Vänerenergi för att 
utreda frågan vidare. Några tidigare synpunkter finns inte registrerade om 
brister i belysningen på Marieforleden i korsningen med Tegelvägen. Det finns 
dock ett kabelfel i området som innebär att några lampor i korsningen är ur 
funktion. Vänerenergi arbetar på att lösa detta. Då belysningen längs 
Marieforsleden delas mellan körbana och gång- och cykelväg och träden mellan 
dessa troligtvis vuxit en del sedan belysningen sattes upp så kan det vara aktuellt 
(likt andra platser) att se över behovet av separat belysning på gång- och 
cykelvägen. Verksamhet teknik planerar att se över behovet av ytterligare 
belysning på gång- och cykelvägarna. 
 
Verksamhet teknik har i dagsläget inga planer på att utöka belysningen i 
korsningen Marieforsleden/Tegelvägen.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 294/2016. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ” 
Belysning på Marieforsleden vid infarten till polisstationen”.     
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-12-06 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 294                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

Belysning på Marieforsleden vid infart till polisstationen 

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i uppdrag att se 
över belysning på Marieforsleden vid infart till polisstationen.  

Rutiner kring byte/leasing av fordon inom verksamhet teknik 

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) ger arbetstutskottet verksamhet teknik i uppdrag att 
informera om rutiner kring byte samt leasing av fordon inom verksamhet teknik.  

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 57                                                   Dnr 2016/00746  

Medborgarförslag om utökad/förbättrad belysning längs med 
gång- och cykelvägar i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om mer lampor på gång- och 
cykelbanor med hänvisning till pågående planer. 

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad 

Bakgrund 

Marina Holmblad har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag 
om mer upplyst, mer lampor på gång- och cykelbanor. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget. Vad gäller belysning längs 
gång- och cykelvägarna så kan belysning ske på olika sätt. Antingen ligger gång- och 
cykelbanan på sådant sätt att belysningen samnyttjas med belysningen för bilvägen 
alternativt finns separat belysning för gång- och cykelvägen. 

Under 2017 kommer ny belysning att sättas upp vid gång- och cykelvägen längs 
Marieforsledens västra sida mellan Bråtenvägen och Lockerudsvägen. Belysningen 
längs gång- och cykelvägen vid Västra vägen kommer att kompletteras i samband 
med beläggningsåtgärder under 2017. 

Vidare önskemål om belysning läng gång- och cykelvägnätet tas med i den framtida 
planeringen för utbyggnad/upprustning av belysning.  

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om mer upplyst, mer lampor på gång- och cykelbanor.  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
”Medborgarförslag om utökad/förbättrad belysning längs med gång- och cykelvägar i 
Mariestad”  

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Marina Holmblad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-02-22  
Dnr: 2016/00746   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Medborgarförslag om utökad/förbättrad 
belysning längs med gång- och cykelvägar i 
Mariestad 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om mer lampor 

på gång- och cykelbanor med hänvisning till pågående planer. 

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad     

Bakgrund 

Marina Holmblad har inkommit till Mariestads kommun med ett 
medborgarförslag om mer upplyst, mer lampor på gång- och cykelbanor. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för 
beslut. 
 
Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget. Vad gäller 
belysning längs gång- och cykelvägarna så kan belysning ske på olika sätt. 
Antingen ligger gång- och cykelbanan på sådant sätt att belysningen 
samnyttjas med belysningen för bilvägen alternativt finns separat 
belysning för gång- och cykelvägen. 

Under 2017 kommer ny belysning att sättas upp vid gång- och cykelvägen 
längs Marieforsledens västra sida mellan Bråtenvägen och 
Lockerudsvägen. Belysningen längs gång- och cykelvägen vid Västra 
vägen kommer att kompletteras i samband med beläggningsåtgärder 
under 2017. 

Vidare önskemål om belysning läng gång- och cykelvägnätet tas med i 
den framtida planeringen för utbyggnad/upprustning av belysning.  

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om mer upplyst, mer lampor på gång- och cykelbanor.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

”Medborgarförslag om utökad/förbättrad belysning längs med gång- och 
cykelvägar i Mariestad”     
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik  
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MARIESTADS KOMMUN
Kommunlod nl n ggIont6rst

tou -ll- I IMedboryarffirslag

Jagdr en tvi barns mafilma som bor i Mariestads tiitort. Vi tycker mycket
och promenerar mycket eftersom vi bor rnra allt sa finns ingen snlsdning till att ta bilen.
Men pi grund av allt som hflnder s[ vigar jag och barnen inte gi ute lEngre n5r det iir mtirkt vare sig
pi morgonen eller kviillen. Eftersom denna arstid iir det ju nEstan m<irkt dygnet runt och vi kiinner
oss viildigt begrtinsade. Vi har blivit bemdtta pi otrevliga siitt ett flertal ginger, niir vi varit ute och
det varit mtirkt och det iir en fnrktansviird skriick man kinner som maillma att inte veta vad som
finns i miirkret och man vet inte om man kan skydda sina barn. Det h?inder mycket i vir stad. Vi
skulle bli valdigt glada om det fanns upplysta ging och cykelbanor. Cykelbanan liings med
Goteborgsviigen eller grus gingbanan p& andra sida iir upplyst. Inte heller ging och cykelbanan
Marieforsleden. Det finns lampor som lyser 6ver vEgarna men inte d6r vi mammor gir med vira
barnvagnar pl gingbanan.

Med viinlig hEilsning: En riidd marlma med barn.

Marina Holmblad
tet.0739-751525



MARIESTAD

Kommunfullmiiktige

Kf s 123

Handlingar att anmala

Dnr 2016/00017

Beslut i tekniska ndmnden (KS 2016/310)

N4edborgarforslag om trahksakerl-retshojande insatser vid utfarten frin Djurogatan till
Strandviigen i Mariestad,

Gotan Norberg har i samrid nred ovriga fastighetsigare pi Djurogatan lamnat in ett
medborgarforslag om att anlztgga overgingsstzillen rned vzigbulor/reftrg pi
Srrandvzigen vid Djtirogatan sarxt ;tven vid de andra utfarterna pi Strandvzigen.
I(ornmunfullmziktige overlimnade forslaget till tekniska nimnden for beslut.

Tekniska n?imnden beslutade 2016-11-08 att tillsq,rka rnedborgarforslaget.

Medborgarf6rslag om hetvattentviitt till spolplattan i sm6bAtshamnen (KS 20161411)

Komm u nfullm;iktiges beslut

I(ommuurfullmziktige beslutar att overliimna medborgarforslaget till tekniska
niimnden for beslut.

Bakgrund

Christer Mar:n, Sockenviigen 19 i Mariesrad, har i ett medborgarforslag foreslagit att
IVlariestads kommun ska inforskaffa en hewattenrviitt till spolplattan i
sraibitshamnen for att bland annat minska anviindar:det av miljofarLiga
rengoringsmedel.

Medborgarf0rslag om gatubelysning ldngs med gang- och cykelbanor (KS 2A1U437)

Kommunfullmiiktiges beslut

I(ommunfullmriktige beslutar att overliimna medborgarflorslaget till tekniska
nimr:den for beslut.

Bakgrund

Nlarina Flolmblad, Vasar,?igen 20 E i Ivlariestad, har i ett rnedborgarforslag foreslagit att
det ska sattas upp gatubelysning lrings med fler ging- och cykelbanor i kommunen, bland
annat liings med GC-vrigen lzings Goteborgsvigen och Marieforsleden.

MARIESTADS }(OMMUN
,,fiommunledningskcntuet

otcl+37

Justerandes sign Uldragsbestyrkande



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 59                                                   Dnr 2017/00085  

Utökad delegation inom enhet gata/trafik 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge trafikingenjören en tidsbegränsad delegation under 
perioden 20170315 - 20171231 för att besluta om lokala trafikföreskrifter inom 
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, undantaget permanenta 
hastighetsbegränsningar.  

Tekniska nämnden beslutar att arbetsutskottet på sammanträdet i oktober ska ha en 
avstämning med berörda tjänstemän över hur arbetet fortlöpt.   

Bakgrund 

Enheten gata/trafik ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna inom Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Det är av stor vikt att de lokala 
trafikföreskrifterna är korrekta och finns publicerade i den databas som 
Transportstyrelsen ansvarar för.  

Enheten gata/trafik har påbörjat en översyn av förskrifterna med syfte att rätta till 
eventuella felaktigheter. Samtidigt är vi i ett skede då många nya lokala 
trafikföreskrifter behöver tas fram.  

Enligt gällande delegationsordning har trafikingenjören endast delegation på att 
utföra tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter (högst tre månader) samt göra mindre 
förändringar av redaktionell karaktär. För att underlätta arbetet samt för att få en 
smidigare och snabbare process gällande de lokala trafikföreskrifterna önskar 
verksamheten utökad delegation via trafikingenjören för alla lokala trafikföreskrifter 
undantaget permanenta hastighetsbegränsningar.  

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att på 
arbetsutskott i oktober ha en avstämning med berörda tjänstemän över hur arbetet 
fortlöpt.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Brandströms (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslagen.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Utökad 
delegation inom enhet gata/trafik”.  

Expedierats till: 

Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-02-22  
Dnr: 2017/00085   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Utökad delegation inom enhet gata/trafik 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge trafikingenjören en tidsbegränsad 

delegation under perioden 20170315 - 20171231  för att besluta om 

lokala trafikföreskrifter inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs 

kommuner, undantaget permanenta hastighetsbegränsningar .   

Bakgrund 

Enheten gata/trafik ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna inom Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Det är av stor vikt att de lokala 
trafikföreskrifterna är korrekta och finns publicerade i den databas som 
Transportstyrelsen ansvarar för.  
 
Enheten gata/trafik har påbörjat en översyn av förskrifterna med syfte att rätta 
till eventuella felaktigheter. Samtidigt är vi i ett skede då många nya lokala 
trafikföreskrifter behöver tas fram.  
 
Enligt gällande delegationsordning har trafikingenjören endast delegation på att 
utföra tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter (högst tre månader) samt göra 
mindre förändringar av redaktionell karaktär. För att underlätta arbetet samt för 
att få en smidigare och snabbare process gällande de lokala trafikföreskrifterna 
önskar verksamheten utökad delegation via trafikingenjören för alla lokala 
trafikföreskrifter undantaget permanenta hastighetsbegränsningar.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Utökad 
delegation inom enhet gata/trafik”.      
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   
 
 



 

  TN § 41, 2012-03-27 

TN § 258, 2013-12-17 

TN § 119, 2015-05-12 

TN § 189, 2015-09-08 

Delegationsordning 

Dnr: TN2012/0070 

Sida: 1 (6) 

Datum: 2012-04-03 

Bilaga: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 

FÖRTECKNING ÖVER ÄRENDEN SOM AVGÖRS MED STÖD AV       

DELEGERAD BESLUTANDERÄTT 

 

Delegationsuppdrag    Delegat 

1. Representation och uppvaktningar.  Förvaltningschef 

2. Avdelningschefs deltagande i kurser                     Förvaltningschef 

 och konferenser. 

3.   Förtroendevalds deltagande i kurser                       Arbetsutskottet 

 och konferenser.   

  

4. Anställande, entledigande och ledighet av              Förvaltningschef

 avdelningschef. 

5. Ärenden angående semester, tjänstledighet  Ordföranden 

 och vikariatsförordnande för tekniska               

 nämndens förvaltningschef. 

6. Försäljning av lös egendom om beloppet  Förvaltningschef 

 överstiger ett halvt prisbasbelopp.   

7. Antagande av konsult-, leverans- och      Arbetsutskottet 

 entreprenadanbud då lägsta anbudssumma  

          överstiger LOU:s regler för direktupphandling. 

          (För närvarande 287 000 kr). 

8.  Rätt att träffa ekonomisk uppgörelse i pågående   Avdelningschef 

entreprenader.  

9.     Besluta om avskrivning av enskild fordran  Avdelningschef

 under ett halvt basbelopp. 

 



 

10. Besluta om avskrivning av enskild fordran  Arbetsutskottet 

mellan ett halvt och fyra basbelopp.  

(Kommunstyrelsen beslutarom avskrivning  

över fyra basbelopp) 

           

  

11. Vid samhällsstörning och större olycka fatta          Förvaltningschef

 beslut på nämndens vägnar, i de avseenden som  

den akuta situationen kräver där nämndens av- 

görande inte kan inväntas.  
 Besluten skall dokumenteras i protokoll, som skall justeras 

 av den som har fattat beslutet. Delegationsbesluten skall 

 anmälas till nämnden så snart som möjligt. 

12.  Förändring av Lokala Trafikföreskrifter av                Trafikingenjör           

redaktionell karaktär. 

13. Besluta om beslutsattestanter och ersättare för tekniska Förvaltningschef 

nämndens verksamhetsområde. 

                                 

            

   

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REN VERKSTÄLLIGHET (behöver inte anmälas till TN) 

 

1. Ärenden angående semester, tjänstledighet  Avdelningschef 

 och vikariatsförordnanden för personal 

 inom avdelningen. 

2. Anställande, entledigande och ledighet av  Avdelningschef 

          övrig personal.  

3. Personals deltagande i kurser och   Avdelningschef 

 konferenser. 

4. Beslut om flaggning på offentliga platser.  Gatuchefen 

5. Ansvara för besiktningar och efterarbeten  Avdelningschef 

 samt godkänna slutförda arbeten som på- 

          kallats av besiktningar och liknande för- 

          rättningar. 

6. Bestyrkande av fastighetsförteckning till  Kart- och Mät- 

 områdesplan, detaljplan och fastighetsplan  chefen 

7. Beslut om tillfällig dispens för transport  Gatuingenjör 

av bred eller tung last.    

8. Utfärdande av boende- och nyttoparkerings-  Trafikutredaren 

tillstånd.      

9. Att besluta om bidrag till vägföreningar,              Gatuchefen 

vägsamfälligheter och vägbelysning enligt  

fastställda regler. 

10. Tillämpning av taxa och allmänna       VA- chefen  

bestämmelser för brukande av kommunens  

allmänna vattenanläggningar samt nedsättning 

 av VA-avgifter på grund av tekniska fel. 

11. Tillämpning av beslutade taxor.                             Avdelningschef 



 

12. Antagande av konsult-, leverans- och       Avdelningschef 

 entreprenadanbud då lägsta anbudssumma  

          inte överstiger LOU:s regler för direktupp- 

          handling. (För närvarande 287 000 kr).  

 

13. Utse beställarombud vid entreprenader eller         Förvaltningschef 

 konsultuppdrag.  

 

14. Beställarombud vid entreprenader eller konsult-   Avdelningschefen                            

uppdrag, med rätt att utse annan anställd för  

sådant uppdrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15. Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift och  Trafikutredaren/assistent              

utfärdande av parkeringstillstånd  för   

rörelsehindrad.  

16. Undantag från Lokal Trafikföreskrift enligt          Trafikutredaren  

trafikförordningen.  

17. Tillfällig upplåtelse av allmän plats och  Gatuingenjör 

          upplåtelse av torgplats.  

18. Beslut om gatuadresser, landsbygdsadresser  Kart- och Mätchefen 

          och lägenhetsnummer. 

19. Försäljning av lös egendom om försäljningsvärdet     Avdelningschef          

inte överstiger ett halvt basbelopp. 

20. Avstängning av vatten vid bristande betalning.         VA-chef 

21. Beslut om bostadsanpassningsbidrag.  Fastighetschefen 

22. Uthyrning av bostäder i kommunens                        Fastighetschefen 

fastigheter. 

23. Extern uthyrning av lokaler i kommunens                   Fastighetschefen 

fastigheter med avtalstid upp till högst 5 år. 

24.  Beslut om nedtagning av träd på MTG-kommunernas  Parkchef/parkansvarig 

mark.    

   

                                                                                                    

       

  



 

 

 

 

 

Anteckning till Tekniska nämndens delegationsordning 

Förutsättningar 

 

Med stöd av Kommunallagen (1991:900) kap 6, 33 § kan tekniska nämnden uppdra åt ett 

utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden, till en enskild ledamot eller 

ersättare i nämnden eller till en anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar.

                                                                            

Enligt KL (1991:900) kap 6, 34 § får beslutanderätten i följande slag av ärenden inte 

delegeras: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att  

    beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

    beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden  

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). 

    Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 

 

Förvaltningschef får vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd på tekniska 

förvaltningen. 

 

Syfte 

Syftet med delegation är att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, för 

att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare 

och handläggningen snabbare. Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet 

delegationsuppdrag 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut ska anmälas till tekniska nämnden senast två månader räknat från dagen 

för beslutet. Besluten ska sammanställas i listor. 

 

Utskottets delegationsbeslut anmäls genom utskottets protokoll. Anmälan ska ske så snart 

justering har skett. Protokollen ska finnas tillgängliga vid tekniska nämndens sammanträde. 

 

Beslut som har fattats med stöd av vidaredelegerad beslutanderätt ska sammanställas i listor 

på samma sätt som gäller för övriga delegationsbeslut och anmälas till förvaltningschefen 

inom en månad från dagen för beslutet. Besluten ska även anmälas till tekniska nämnden 

genom att biläggas förvaltningschefens nästföljande lista över egna delegationsbeslut. 
  Delegationsordning 

Dnr: Tn 2011/0025 

Sida: 5 (6) 



 

Datum: 2011-02-15 

Bilaga: 1 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 62                                                   Dnr 2017/00073  

Uppsägning av avtal gällande vattenledning i Ribbingsfors 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen som innebär att verksamhet teknik 

 

1. Säger upp det avtal som enligt utsago ingåtts med fastighetsägare i 
Ribbingsfors om ett övertagande av ledningsnät mellan Skagersvik och 
Ribbingsfors, se bilaga 1.  

2. Erbjuder fastighetsägarna att ingå ett nytt avtal om brukande av den allmänna 
VA-anläggningen enligt bilaga 2.  

 

Beslut enligt förslaget innebär att fastighetsägarna till Ribbingsfors 2:3 återfår ägandet 
av ledningsnätet mellan förbindelsepunkt i Skagersvik och fastigheterna i 
Ribbingsfors. Förslaget innebär även att fastighetsägarna måste bilda en 
gemensamhetsanläggning och kommer att debiteras gemensamt för de kommunala 
vattentjänsterna om de väljer att fortsatt vara anslutna till kommunens ledningsnät.  

Bakgrund 

Enligt beslut i tekniska nämnden från 2014-04-08 ska verksamhet teknik vidta 
åtgärder för att upprätta nya avtal för brukandet av kommunala vattentjänster där det 
finns avtal som upprättats på grunder som skiljer sig från idag gällande praxis. Avtalet 
med fastighetsägare i Ribbingsfors är ett sådant avtal och verksamhet teknik önskar 
agera enligt beslutet från 2014-04-08 och säga upp befintligt avtal samt upprätta ett 
nytt avtal i enlighet med vad som beskrivs i beslutet från tekniska nämnden 2014-04-
08 § 76. 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster styr kommunens skyldighet att förse 
fastigheter med kommunala vattentjänster och enligt denna lag finns det ingen 
kommunal skyldighet att förse fastigheterna i Ribbingsfors med kommunala 
vattentjänster. VA-huvudmannens uppdrag är att värna VA-kollektivets bästa och 
inte ställa det inför sådana utgifter eller åtaganden som inte gagnar VA-kollektivet. 
Det finns således inget stöd i lagstiftningen till att kommunen ska äga ledningen till 
Ribbingsfors då ett sådant ägande är mer till last än gagn för VA-kollektivet.  

Fastighetsägare till Ribbingsfors 2:3 har på egen bekostnad anlagt ett ledningsnät för 
dricksvatten mellan en förbindelsepunkt i Skagersvik och fastigheterna i 
Ribbingsfors. Ledningsnätet ägdes de första åren av fastighetsägarna och 
fastighetsägarna debiterades via gemensam faktura. Detta i enlighet med Lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och enligt den praxis som idag används vid 
anslutningar utanför verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 62 (forts.)                                                   Dnr 2017/00073  

I maj 2003 erbjöd fastighetsägare till Ribbingsfors 2:3, tillika ägare av ledningen, 
Gullspångs kommun att få ta över ledningsnätet utan kostnad. Detta via en skrivelse 
till kommunstyrelsen i Gullspångs kommun. Denna skrivelse ska enligt 
fastighetsägarens utsago ha resulterat i att Gullspångs kommun upprättade avtal och 
tog över ledningsnätet. Att avtalen undertecknats har bekräftats av tidigare anställd 
på tekniska förvaltningen i Gullspångs kommun men avtalet har inte gått att finna i 
undertecknad form. Utkast till avtal finns sparat och redovisas i bilaga 1. I och med 
avtalets undertecknande installerades vattenmätare för varje fastighet och varje 
fastighet fick ett eget abonnemang för kommunala vattentjänster. I händelse av att 
ledningarna behöver underhåll eller bytas ut är det VA-kollektivet som står för dessa 
kostnader. 

 

De fastigheter som är anslutna till kommunalt dricksvatten i Ribbingsfors är 
Ribbingsfors 2:3, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9 och 2:10.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 76/2014. 
 
Bilaga 1 - Avtal med fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för allmän Va-
anläggning 

 

Bilaga 2 - Avtal med fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för Gullspångs 
kommuns allmänna Va-anläggning  

 

Karta över Ribbingsfors 

Expedierats till: 
VA-strateg Amanda Haglind 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-02-21  
Dnr: 2017/00073   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik 
 

Tekniska nämnden 

 

Uppsägning av avtal gällande vattenledning i 
Ribbingsfors 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen som innebär att verksamhet 
teknik 
 

1. Säger upp det avtal som enligt utsago ingåtts med fastighetsägare i 
Ribbingsfors om ett övertagande av ledningsnät mellan Skagersvik och 
Ribbingsfors, se bilaga 1.  

2. Erbjuder fastighetsägarna att ingå ett nytt avtal om brukande av den 
allmänna VA-anläggningen enligt bilaga 2.  
 

Beslut enligt förslaget innebär att fastighetsägarna till Ribbingsfors 2:3 återfår 
ägandet av ledningsnätet mellan förbindelsepunkt i Skagersvik och fastigheterna 
i Ribbingsfors. Förslaget innebär även att fastighetsägarna måste bilda en 
gemensamhetsanläggning och kommer att debiteras gemensamt för de 
kommunala vattentjänsterna om de väljer att fortsatt vara anslutna till 
kommunens ledningsnät.  

Bakgrund 

Enligt beslut i tekniska nämnden från 2014-04-08 ska verksamhet teknik vidta 
åtgärder för att upprätta nya avtal för brukandet av kommunala vattentjänster 
där det finns avtal som upprättats på grunder som skiljer sig från idag gällande 
praxis. Avtalet med fastighetsägare i Ribbingsfors är ett sådant avtal och 
verksamhet teknik önskar agera enligt beslutet från 2014-04-08 och säga upp 
befintligt avtal samt upprätta ett nytt avtal i enlighet med vad som beskrivs i 
beslutet från tekniska nämnden 2014-04-08 § 76. 
 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster styr kommunens skyldighet att förse 
fastigheter med kommunala vattentjänster och enligt denna lag finns det ingen 
kommunal skyldighet att förse fastigheterna i Ribbingsfors med kommunala 
vattentjänster. VA-huvudmannens uppdrag är att värna VA-kollektivets bästa 
och inte ställa det inför sådana utgifter eller åtaganden som inte gagnar VA-
kollektivet. Det finns således inget stöd i lagstiftningen till att kommunen ska 
äga ledningen till Ribbingsfors då ett sådant ägande är mer till last än gagn för 
VA-kollektivet.  
 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Fastighetsägare till Ribbingsfors 2:3 har på egen bekostnad anlagt ett 
ledningsnät för dricksvatten mellan en förbindelsepunkt i Skagersvik och 
fastigheterna i Ribbingsfors. Ledningsnätet ägdes de första åren av 
fastighetsägarna och fastighetsägarna debiterades via gemensam faktura. Detta i 
enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och enligt den praxis 
som idag används vid anslutningar utanför verksamhetsområdet för den 
allmänna VA-anläggningen. 
 
I maj 2003 erbjöd fastighetsägare till Ribbingsfors 2:3, tillika ägare av ledningen, 
Gullspångs kommun att få ta över ledningsnätet utan kostnad. Detta via en 
skrivelse till kommunstyrelsen i Gullspångs kommun. Denna skrivelse ska enligt 
fastighetsägarens utsago ha resulterat i att Gullspångs kommun upprättade avtal 
och tog över ledningsnätet. Att avtalen undertecknats har bekräftats av tidigare 
anställd på tekniska förvaltningen i Gullspångs kommun men avtalet har inte 
gått att finna i undertecknad form. Utkast till avtal finns sparat och redovisas i 
bilaga 1. I och med avtalets undertecknande installerades vattenmätare för varje 
fastighet och varje fastighet fick ett eget abonnemang för kommunala 
vattentjänster. I händelse av att ledningarna behöver underhåll eller bytas ut är 
det VA-kollektivet som står för dessa kostnader. 
 
De fastigheter som är anslutna till kommunalt dricksvatten i Ribbingsfors är 
Ribbingsfors 2:3, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9 och 2:10. 
  

Underlag för beslut 

Bilaga 1 - Avtal med fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för allmän 
VA-anläggning 
 
Bilaga 2 - Avtal med fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för 
Gullspångs kommuns allmänna VA-anläggning  
 
Karta över Ribbingsfors 
 
Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden 2014-04-08 
 
 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Tf. teknisk chef  

 



ffiffi.@
TOREBoDA MARIEsTAD GUtLsPANG

Kom ntuner i strnttrltctc

Sammantriidesprotokoll
S amm a ntrddesd atu m
201 4-04-08

Sida 16

Tekniska niimnden

Tn$76 TN 2014l

Korrigering av avtal med VA-avtalskunder i Mariestad, T6reboda och
GullspAng

Beslut

'l'cknrska nzimndcn r-rppdrar at vcrksamhct'l'cknik att \ridta atgiirdcr crrligt uppriittat forslag
Nlaricsfacl,'l'ijrcbr>da r>ch (iullspangs kr>tnmtrncr.

Bakgrund

l)ct blir cmclllniit kirnt firr Yr\-avclclnir-recn xtt gruppcr ot:r fasrigl-rctsdgarc utanfc.rr kom-
rrnutclts vcrkszrmhcrs<lmrziclc historiskt har ansltrtit sig pn kommuncns lcdningsniit vid cn

<>ch sarnrna fi)r:binclclscpr"rnkt Lltan att ha skapat cn llcmcns,tmhcts:rnliiggnir-rg.
\'r\-avclclninllcn scr ctt stort bchov av att kr>rrigcra tidigarc skrivna avtal med dcssa fasug-

Itctsiigarc sii art dcssa krar.stirlls p,t att skapa cr-t gcn-rcnsatrrhctsanlirggning dlir cn fiircning
brlcies ocl-r [>lir cn knncl till \',\-r'crlis:lmhctcn. \/,'\-r'crks:ttlhctct'r har hittrlls iclcntiltcrat en

handfull qnlppcr i'l'iircb<>dt komnrun.

Si hlr hanteras avtalskunder i nutid

Niir \/r\-avdclninucn tilluiter bocnclc utrrrrfi)r vcrksatnhctson-rt'iidcna att ansluta sig till kom-
rnuuala \',\-nzitcrr sotn avtalskr-rnd ska vissa krtr,' uppfyllas.

,\vtal skrivs rncllan kornmuncn ocir avtalsklrtrdctr. ()rn dct iir rv'a cllcr flcr fastigheter mestc

de skapa cn llcmcnsamhctsnliiugning (()r\). \/attcr-rfiirbrr.rktrinqcn rniits i cn miitarbrunn vid
fiirbinclclscpunktcn. Iii)rbinclclscpunktcn liggcr ntrra korrtnuncns lcclningsnit samt vcrk-
sarnhcts<>mrlide och gcrncnsamhetsanlaguningcr-r blir avtalskr-urd och fakturamottagarc. De
fastighcter sr>m inqiir i gemcnsamhetsanliigur-ringcn fdr: scdan dcla upp fiirbrukningen och

k()stn^dcn internt.

l\'l irtarbrunn i fcjrbirrdelscp unktcn kriiv s

kunna miitas och fakrtrrcras r'ncn ocksri

tnot av talskr-rndcrttas lcclnin gsr-rirt. [ ] tru.t

viirsta firll clrtbbas av strrittn.

( I cn-rcnsatr-rl-r c tsr nliggninq trppt;.it tas li i r irtt itlla sotr-r

(),1\rsctt vucl sOrl1 hirnclcr. 'l'cx. osiitrrja t gfannskapct
rurtc fu stighctcrnas rnttighctcr.

FIur det hanterats historiskt varierar

dclyis for art allt yattctr sotn levercras trll GrVn ska

fiir att clrir: ingar iitcrstrr)mningsskydd (backvcnul)
a f crrs rriitnnings skyclsl kan h cla r.attcnlcdningsnzitet i

ingar i clcn ska ha

cller [irrsriljning av

riitt ull Vr\-ledningcn
l-rr.rsct pavcrkar di

l)ct har nu Lrppteckts att clct ltnns smPPcr nrcd fastighctcr s<>m

utan att qcmeusamhctsartliiggning kriivts <lch i vissa fall utan att
anslutits ull kommunalt VA
avtal skrivits. Intc hcller

il EPs KoMMrui{" " 
t:e t.,i ske {Orvelt ningen

20i4 -0q- I I

{J-:Z-otUalj '
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Tekniska namnden

miirarbrunn har anlagts vicl fi)rbinclclscptrnkrcn, uriu-l dc har kommunnl vattcnmetare i re-
spcktivc hus istiillct.
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16nrsool MARTEsTAD cur.r.spAxc

Kommuner i samarbete

Sammantrides protokoll
Sammantrddesdatum
2014-04-08

Sida 18

Tekniska nimnden

Tn $ 76 (forts.) TN 2014187

I''or fasughctsiigarna inncblir dctta friimst juridisk osikcrhct

LItan gcmcnsan-rhctsanlagqning iir fasughctsiigarna in<>m gruppen juridiskt oskyd-
daclc om dc blil osalns.

[,Ttan ar,tal skrivct tncd kr>mmuncn ir fastiglrctsagar:cn juridiskt oskyddad.

Ifirr YA-avdclningcn inncbar dctta fr.,imst ckononriska riskcr:

r ,,\tt tniit:rrl-rrtrnn saknas inncbiir att dcras sen islcdning, mellan forbindclsepunkt och
fram ti-ll tcspcktivc hus, innchallcr omatt vattcn f<rr oss. Lcdningsnatet ir privat och
kan lricka Lrtan att vi vct om dct cller kan fakturcra frir vattnct som liicker ut. Vi kan
inte hcller vcta att allt vatten respcktivc fastighct nyttlar passerar vattenmltaren. T
cx skulle dct kunna fcjrckomma att bevattningsvatten har lc'an pA tomten fore vat-
tcntn.{tarcn och darmcd blr omiitt och clfakrurcrat.

o Skullc nziqon fastighctsigarc inonr gruppcn sluta bctala firr sig kan vi inte stdnga av

vattnr: t r.id fiirbindclsepunkrcn cfltcrsom dct skullc drabba a]la. Vi har intc ratt att gi
in pa privat lcdning <>ch stiinga cr'. scn,isvcntil.

Beskrivninp av its'ird

Iiorrigcdr-rgcn inncbir att firsrighctsigarna fir bcskcd ()n1 att kommuncn siigcr upp dcras
"aytal" om kotrrmunalt \',\. Iror att fzi nytt avtal bch6vct friljande saker itgzitdas.

1. Iiastighctsagarna ska skapa cn gctncnsamhctsanlziggning.
2. r\vtal rncllan kornmunen <>ch gcmcnsamhetsanliggningcn ska skrivas
3. N{iitarbnrnn anlaggs vid f<jrbindclscpunktcn och kommunens vattcnmiitare i husen

tas bort.

Irasrighctsagar:na firr 2 miuradcr pn sig fiir att ansijka om lantmdtcrifriuiittning fcir gemcn-
sarnhctsanliiggning h<>s l,antmiitcrict. r\tt ans6kan iir inlh.mnacl ska mcddclas VA-
avdclningcn. Orr fastighctsagarna vdlict att intc fcirnl,n a'n'talct stengs det kommunala vatt-
net och/ellcr spillvattnct av 12 miinader efter uppsagningsdarumet, vilket ger dem ud att
ordna rncd cnskild VA-lcisning.

Arbetsutskottets fdrsl ag

()r,ercnsstiimlncr rncd tckniska niimndcns bcslut rncd trlliiggct att arbetsutskottets f<irslag till
beslut komplcttcras med "i I\{aricstads,'l'rircbocla och Gullspiings kommuncr"

Behandling pa sammantrddet

Lars (lriran Itvist (S) tillstyrkcr arbctsurtskottcts forslag trll bcslut mcd ullziggsykandet att
arbetsutskottets frirslag till bcslut komplcttcras med " i l\{aricstads,'I'oreboda och Gull-
spirngs komtnuncr.

Justerandes signatur;] "2,/A Utd rag sbestyrkande
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Kommuner i stmarbetc

Samma ntrddesprotokol I

Sammantrddesdatum Sida 19
201 4-04-08

Tekniska niimnden

Ordfdrandc LIlf Andcrsson (S) tar upp arbctsutskottcts frirslag till beslut samt I(vists (S)
tillriggsvrkandc och finncr att tckniska nimndcn bcslufar c:rrligt fiirslagen.

Justerandes signatur;_/ "),,r?i Utd ragsbestyrka nde
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Tekniska nimnden

Tn $ 76 (forts.)

Underlag fdr beslut

Tj rins teskrivelse verksamhet teknik/VA -avdelningen.

lixpediera.r til/:
'feknitk chl' Ake Iindtriim
l/,'1 - c h e.l h4i clt a e I N o rdi n
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Karta över Ribbingsfors 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 1. området Ribbingsfors markerat med röd ring. 
Figur 2. De fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten inom röd markering. Blått streck markerar ungefärlig position 
för sjöledning. Rött X markerar ursprunglig tillika föreslagen förbindelsepunkt till det kommunala ledningsnätet. 
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AVTAL med blivande samfällighetsförening för 

vattenledningar i Ribbingsfors 

Mellan Gullspångs kommun, såsom huvudman för den allmänna 

VA-anläggningen, nedan kallad huvudmannen, och blivande samfällighetsförening 

för vattenledningar i Ribbingsfors, nedan kallad föreningen, är följande avtal 

träffat. 

1. Inledande bestämmelser 

Huvudmannen åtar sig att i förbindelsepunkter enligt bilaga 1 till föreningen 

leverera renvatten. 

De fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen, vilken inrättats genom 

förrättning enligt anläggningslagen, framgår av bilaga 2 daterad 2017-02-16. 

Fastighetsägarna till de fastigheter som listas i bilaga 2 ska ansöka om att upprätta 

gemensamhetsanläggning inom två (2) månader efter att avtalet undertecknats av 

båda parter. Handlingar som styrker detta ska redovisas för VA-huvudmannen. 

Jämlikt 2 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller för föreningen vad 

som i lagen föreskrivs om fastighetsägare. 

 
2. Brukande  

Föreningen äger rätt att genom sin VA-anläggning distribuera renvatten till de 

fastigheter som enligt bilaga 2 daterad 2017-02-16 kommer att ingå i 

gemensamhetsanläggningen. Detta under förutsättning att ägarna till anslutna 

fastigheter i tillämpliga delar iakttar vad som enligt lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster och kommunens allmänna bestämmelser, ABVA, ankommer på 

fastighetsägare. 

 
3. Mätning 

Föreningens vattenförbrukning fastställs genom mätning genom en för 

gemensamhetsanläggningen gemensam mätare, vilken huvudmannen 

tillhandahåller och som förblir huvudmannens egendom.  

Mätare installeras i mätarbrunn enligt bilaga 1. Huvudmannen har rätt att 

kostnadsfritt disponera platsen och har ensamt befogenhet att sätta upp, ta ned, 

kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa 
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åtgärder liksom för avläsning skall huvudmannen äga fritt och obehindrat tillträde 

till mätaren.  

Föreningen äger rätt att på egen bekostnad i varje ansluten fastighet installera 

vattenmätare för att mellan anslutna fastigheter fördela föreningens kostnader. 

Det ankommer på föreningen att själv utföra avläsningar av sådan mätare. 

 
4. Avgifter 

Föreningen erlägger till huvudmannen en anläggningsavgift med 0 kr. 

Brukningsavgift debiteras föreningen enligt huvudmannens vid varje tidpunkt 

gällande VA-taxa.  

Föreningen ombesörjer själv avgiftens fördelning och debitering på ägare till 

anslutna fastigheter. 

 
5. Andra kostnader 

Föreningen bekostar såväl utförande som drift, underhåll och förnyelse av 

gemensamhetsanläggningen. 

 
6. Övrigt 

I den mån inte annat följer av detta avtal, tillämpas huvudmannens vid varje 

tidpunkt gällande allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna 

VA-anläggningen (ABVA).  

Föreningen ska redovisa till huvudmannen handlingar som visar ledningars läge i 

plan och höjd samt dimensionering för både ledningsverk och teknisk anläggning. 

 
7. Ändrade förhållanden 

I den händelse gemensamhetsanläggningens omfattning förändras, eller andra 

omständigheter föranleder att förhållande avseende anläggningen ändras, skall 

detta ofördröjligen anmälas till huvudmannen.  

Det är inte tillåtet att föreningen, utan medgivande av huvudmannen, kopplar in 

ytterligare fastigheter på sin(a) servisledning(ar) och därmed ger dem tillgång till 

kommunalt vatten.  

 
8. Avtalstid 

Detta avtal gäller från det datum då det undertecknats av båda parter och tills 

vidare. 
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9. Avtalets upphörande 

Samfällighetsföreningen får säga upp detta avtal med en uppsägningstid av sex (6) 

månader. 

Huvudmannen får, likaledes med en uppsägningstid av sex (6) månader, säga upp 

avtalet dels om samfällighetsföreningen i väsentligt avseende åsidosätter 

förpliktelse enligt avtalet såsom genom underlåtenhet att utan oskäligt dröjsmål 

betala VA-avgift, dels om VA-anläggningen ändras så att samfällighetsföreningen 

inte utan olägenhet för huvudmannen kan försörjas genom VA-anläggningen. 

 

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var 

sitt. 

 

Datum…….…......….…… …….   Datum………………………… 

Ort ……..……………………… Ort……………………………..  

 

……….…………………..……. …………………………..……. 
För huvudmannen                       För samfällighetsföreningen 
VA-och gatuchef 
Michael Nordin 
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Bilaga 2 till AVTAL med blivande 

samfällighetsförening för vattenledningar i 

Ribbingsfors 

De fastigheter som ska ingå i blivande gemensamhetsanläggning för kommunalt 
dricksvatten i Ribbingsfors är  
 
Ribbingsfors 2:3 
Ribbingsfors 2:5 
Ribbingsfors 2:6 
Ribbingsfors 2:7 
Ribbingsfors 2:8 
Ribbingsfors 2:9  
Ribbingsfors 2:10. 

 



Avtal  utanför verksamhetsområde för allmän VA-anläggning 

AVTAL MED FASTIGHETSÄGARE UTANFÖR VERKSAMHETSORÅDET 
FÖR ALLMÄN VA-ANLÄGGNING 
 
AVTAL 
Mellan Gullspångs kommun såsom huvudman för den allmänna va-anläggningen i Gullspångs 
kommun, nedan kallad huvudmannen, och Torsten Brandberg ägare till fastigheten Ribbingsfors 
2:3 Gullspångs kommun nedan kallad fastighetsägaren, är följande avtal träffat. 
 
§ 1 

Huvudmannen ger fastighetsägaren rätt att bruka den allmänna va-anläggningen, oberoende av 
att fastigheten är belägen utanför den allmänna anläggningens verksamhetsområde. 
Fastighetens va-installation får som följd härav inkopplas till den allmänna anläggningen. 

 
§ 2 

Inkoppling får ske i punkten A (vattenförsörjning). Inkopplingspunktens läge framgår av bifogad 
situationsplan. 
Fastighetsägaren svarar för utförande, underhåll och förnyelse av ledning inom fastighet och fram 
till dess inkopplingspunkt. 

 
§ 3 

Fastighetsägaren skall vid anfordran till huvudmannen erlägga dels anläggningsavgift 
(engångsavgift) med  0 kronor, dels brukningsavgifter (periodiska avgifter) enligt huvudmannens 
vid varje tidpunkt gällande va-taxa. 

 
§ 4 

Vid eventuell framtida utökning av fastighetens lägenhetsantal eller annan verksamhet på 
fastigheten skall fastighetsägaren erlägga tilläggsavgift enligt huvudmannens vid varje tidpunkt 
gällande va-taxa. 
Ytterligare fastighet eller fastigheter får inte inkopplas till fastighetens installation utan nytt avtal 
har upprättats med huvudmannen. 
Tas fastigheten in i verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen, skall fastigheten inte 
erläggas anläggningsavgift utöver eventuell tilläggsavgift enligt första stycket. 

 
§ 5 

För fastighetens inkoppling till och brukande av den allmänna va-anläggningen  gäller 
huvudmannens vid varje tidpunkt gällande allmänna bestämmelser för brukande av Gullspångs 
kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar ( ABVA). 

 
§ 6 

Fastighetsägaren får säga upp detta avtal med en uppsägningstid av sex månader. 
Huvudmannen får, likaledes med en uppsägningstid av sex månader, säga upp avtalet dels om 
fastighetsägaren i väsentligt avseende åsidosätter förpliktelse enligt avtalet såsom genom 
underlåtenhet att utan oskälig dröjsmål betala va avgift, dels om va-anläggningen ändras så att 
fastigheten inte utan olägenhet för huvudmannen kan försörjas genom va-anläggningen. 

 
§7 

Vid överlåtelse av fastigheten är fastighetsägaren skyldig att dels enligt ABVA till huvudmannen 
anmäla överlåtelsen, dels till nye ägaren överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta 
avtal. 
Detta avtal upprättat i två likalydande exemplar av vilka vardera part tagit var sitt. 

   
 

…………………………………den………………    ……………………………den……………….. 
 
     
…………………………………………………….      ………………………………………………….. 
huvudmannen                                  fastighetsägaren 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 63                                                   Dnr 2016/00667  

Remiss - Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har inget att erinra mot remissen avseende ”Riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader”.  

Bakgrund 

En av budgetförutsättningarna för verksamhetsåret 2016 var att Mariestads kommun 
skulle övergå från internhyresfinansierade lokalkostnader till ramfinansierade 
lokalkostnader.  

På kommunchefens uppdrag har en arbetsgrupp upprättat ett förslag till riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader och gränsdragningslista.  

 

Tekniska nämnden beslutade 2016-11-01 att överlämna förslag till riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 
Kommunstyrelsen äger själv att bedöma om förslag till riktlinjer behöver remitteras 
till kommunens övriga nämnder. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att dokumentet skulle kompletteras/ 
revideras enligt följande:  

 

- Begreppet ”bostäder” saknas i dokumentet.  

- Förtydliga ansvaret för de strategiska lokalförsörjningsfrågorna.  

- Förtydliga finansieringen av administrativa kostnader.  

- Ändra begreppet ”uppräknas” mot ”anpassas”.  

- Förtydliga hur eventuella politiska beslut om besparingar/förändringar ska hanteras.  

- Komplettera § 3 punkt 2 med ansvarstagande för bevakning av kontrakt.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att därefter överlämna det reviderade 
förslaget till riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader till socialnämnden, 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden för 
synpunkter.  

Underlag för beslut 

Remiss riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 63 (forts.)                                                  Dnr 2016/00667  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och tf. teknisk 
chef Michael Nordin ” Yttrande – remiss riktlinjer för ramfinansierade 
lokalkostnader”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-02-21  
Dnr: 2016/00667   
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Yttrande – remiss riktlinjer för ramfinansierade 
lokalkostnader 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har inget att erinra mot remissen avseendes Riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader.   

Bakgrund 

En av budgetförutsättningarna för verksamhetsåret 2016 var att Mariestads 
kommun skulle övergå från internhyresfinansierade lokalkostnader till 
ramfinansierade lokalkostnader.  
På kommunchefens uppdrag har en arbetsgrupp upprättat ett förslag till 
riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader och gränsdragningslista.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2016-11-01 att överlämna förslag till riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 
Kommunstyrelsen äger själv att bedöma om förslag till riktlinjer behöver 
remitteras till kommunens övriga nämnder. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dokumentet ska kompletteras/ 
revideras enligt följande:  
 
- Begreppet ”bostäder” saknas i dokumentet.  
- Förtydliga ansvaret för de strategiska lokalförsörjningsfrågorna.  
- Förtydliga finansieringen av administrativa kostnader.  
- Ändra begreppet ”uppräknas” mot ”anpassas”.  
- Förtydliga hur eventuella politiska beslut om besparingar/förändringar ska 
hanteras.  
- Komplettera § 3 punkt 2 med ansvarstagande för bevakning av kontrakt.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att därefter överlämna det reviderade 
förslaget till riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader till socialnämnden, 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden för 
synpunkter.   

Underlag för beslut 

Remiss riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader.  
 



 

  Sida 
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Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och tf. 
teknisk chef Michael Nordin ” Yttrande – remiss riktlinjer för ramfinansierade 
lokalkostnader”.      
 
 

Magnus Persson 
Fastighetsförvaltare  

Michael Nordin 
Tf. teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX 
 
 

 

Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader 
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Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader 

 

Allmänt om lokaler 

§ 1 Verksamhet tekniks fastighetsavdelning är förvaltare av kommunens alla verksam-
hetslokaler och externa hyresavtal. Alla frågor rörande kommunens verksamhetslokaler 
eller externa hyresavtal handläggs av fastighetsavdelningen i samråd med respektive 
nyttjare.  

 
En lokalförsörjningsgrupp med representanter från samtliga sektorer finns etablerad, 
med uppgift att ta tillvara brukarnas synpunkter, önskemål, framtida kort-och långsik-
tig lokalförsörjningsplanering. Den sammankallas av fastighetsavdelningen 2-4 gånger 
per år. 

 
Lokalkostnaden för egna lokaler beräknas efter självkostnadsprincipen och där ingår 
kapitalkostnader, drift- och underhållskostnader, administrations- och mediakostnader 
samt i varje specifikt fall övriga kostnader såsom t.ex. larmövervakning, passagesystem 
och för lokalen/verksamheten speciella åtgärder, se bilaga gränsdragningslista. 

 
Lokalkostnaden för externt inhyrda lokaler beräknas efter hyresavtalets hyra samt öv-
riga kostnader som specificeras i avtalet som t.ex. vissa driftskostnader, media, städ-
ning och skötsel av speciella anläggningar samt årliga hyreshöjningar 
För varje externt hyresavtal som fastighetsavdelningen förvaltar utgår även här en ad-
ministrationsavgift med hänsyn till avtalets omfattning. 

Oavsett om det är egna eller externt hyrda lokaler så ingår inte kostnader för TV, data 

eller trygghetslarm. 

 

Allmänt om bostäder 

Fastighetsavdelningen hanterar hyresadministrationen i de förekommande fall där 

kommunen äger bostadsdelen/fastigheten. Hyressättning och hyreshöjning sker i 

samråd med hyresgästföreningen. 

 
 



Sida: 3 (4) 

 
 

 

Beslut och finansiering 

§ 2 Rambudget för kommunens lokalkostnader ingår i tekniska nämndens totala        

rambudget. Den årliga rambudgeten anpassas utifrån ingående kostnader för: 

- Befintliga externt förhyrda lokaler inkl. justering med avseende på oktoberin-

dex för externa avtal (justering i november). 

- Nya kända ökade eller minskade hyreskostnader. 

 

§ 3 Hantering av förändrad användning av lokaler under budgetåret. 

§ 3.1 Tecknande av nya externa hyresavtal 

När uppdraget om handläggning av ett nytt hyresavtal är genomfört av verksamhet 

teknik, överlämnas kostnadsunderlaget för ny lokalhyra till verksamheten för vi-

dare behandling och beslut i respektive verksamhets nämnd.  

Beslut tas i kommunstyrelsen med tillhörande finansiering som kommer att ingå i 

rambudgeten hos verksamhet teknik från och med första debiteringen av hyres-

kostnad. 

Om kommunstyrelsen inte beviljar finansiering för nytt avtal får respektive nämnd 

bära kostnaden i sin befintliga ram. 

§ 3.2 Uppsägning av befintliga externa hyresavtal 

Verksamhet teknik ansvarar för bevakning av de externa hyresavtalens huvudför-

fallodag samt att regelbundet omförhandla avtalen om skäl finns. 

Beslut om avveckling av verksamhet (externt hyresavtal) tas av respektive verk-

samhet, vilket meddelas fastighetsavdelningen som verkställer beslutet. 

Beslut tas i kommunstyrelsen om tillhörande ramjustering. Denna avgår från verk-

samhet tekniks rambudget från och med avtalets upphörande. 

§ 3.3 Frånträde av kommunägda befintliga lokaler 

Om en verksamhet lämnar en hel byggnad ska ramen för denna överföras till verk-

samhet Avvecklingsfastigheter. Eventuell ramjustering får beslutas om i varje en-

skilt fall och ska i så fall ske nästkommande kalenderår.  

Om frånträde sker från del av byggnad sker ingen justering av verksamhet tekniks 

ram om lokalen kan nyttjas av annan verksamhet. Om lokalen inte kan nyttjas av 

annan verksamhet överförs lokalytan till verksamhet Avvecklingsfastigheter näst-

kommande kalenderår. 
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§ 4 Övrigt 

Övriga lokalkostnader  

Verksamhetslokalernas övriga kostnader såsom ombyggnationer/anpassningar 

som är föranledda av verksamhetens specifika behov, ska bekostas av respektive 

sektor. 

 

Återställningskostnader beslutas om i varje enskilt fall. Beslut tas i kommunstyrel-

sen med tillhörande finansiering. 

 

Politiska beslut avseende besparingar/förändringar får konsekvensbeskrivas vid 

varje enskilt tillfälle. Ramförändringar görs mot fastighetsavdelningens rambudget.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 472                                                   Dnr 2016/00407  

Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader 

  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dokumentet ska kompletteras/ 
revideras enligt följande: 
 

- Begreppet ”bostäder” saknas i dokumentet. 
- Förtydliga ansvaret för de strategiska lokalförsörjningsfrågorna. 
- Förtydliga finansieringen av administrativa kostnader. 
- Ändra begreppet ”uppräknas” mot ”anpassas”. 
- Förtydliga hur eventuella politiska beslut om besparingar/förändringar ska 

hanteras. 
- Komplettera § 3 punkt 2 med ansvarstagande för bevakning av kontrakt. 

 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att därefter överlämna det reviderade 

förslaget till riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader till socialnämnden, 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden för 
synpunkter.     

Bakgrund 

En av budgetförutsättningarna för verksamhetsåret 2016 var att Mariestads kommun 
skulle övergå från internhyresfinansierade lokalkostnader till ramfinansierade 
lokalkostnader.  
 
På kommunchefens uppdrag har en arbetsgrupp upprättat ett förslag till riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader och gränsdragningslista.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2016-11-01 att överlämna förslag till riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 
Kommunstyrelsen äger själv att bedöma om förslag till riktlinjer behöver remitteras till 
kommunens övriga nämnder.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-11-08 § 206, Riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader. 
 
Förslag till Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader. 
 
Förslag till gränsdragningslista. 
 
Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 2016-10-28, Riktlinjer 
för ramfinansierade lokalkostnader. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ksau § 472 
 
Regler för lokalhyror (Antaget av kommunfullmäktige 2006-10-30). 
 
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Riktlinjer för ramfinansierade 
lokalkostnader        
 

Expedierats till: 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
Kommunsekreterare Malin Eriksson 
Ekonomichef Jonas Eriksson 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 65                                                   Dnr 2016/00538  

Begäran om medel för servicebyggnad vid ställplatserna i 
Mariestads hamn 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Mariestad att anslå 2,5 mnkr för 
uppförandet av en serviceanläggning med latrintömning, dockad med Hamnkontoret, 
i Mariestads hamn. 

Tekniska nämnden föreslår att finansiering sker genom medel från ”Ks 
investeringspott Electri village, Solpark, med mera”. 

Björn Nilsson (S) lämnar en protokollsanteckning, (se bilaga 1, protokollsanteckning).  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har 2016-12-13, från tekniska nämnden, fått i uppdrag att påbörja 
upphandlingen av en ny servicebyggnad, med latrintömning, vid Hamnkontoret i 
Mariestads hamn. 

Ett nytt förslag har varit nödvändigt att fram, eftersom latrintömningen kräver större 
yta och därmed måste den befintliga avfallsanläggningen flyttas. Servicebyggnaden 
måste därför men också på grund av utvecklingsenhetens yttrande om gestaltning 
dockas med Hamnkontoret och logistiklösningen förändras. 

Servicebyggnaden består av entré med tre handfat, två separata wc, två separata 
duschar, ett omklädningsrum med dusch, ett RWC med skötbord samt ett rum med 
tvättmaskin och torktumlare. 

Drift- och skötselkostnader finansieras genom ställplatsavgifter och andra avgifter.  

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) meddelar att han önskar lämna en muntlig protokollsanteckning 
vilket godkänns av arbetsutskottet.        

Underlag för beslut 

Skissförslag 2017-01-30. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och teknisk chef Michael 
Nordin ” Begäran om medel för ny serviceanläggning vid Hamnkontoret i Mariestads 
kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Bilaga 1 – Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning § 65 

 
Jag anser att inte att det är tekniska nämnden som ska föreslå från vilket pott i 
kommunstyrelsen budget som finansiering för uppförande av en serviceanläggning med 
latrintömning, dockad med Hamnkontoret, i Mariestads hamn ska ske.  

Har dock inget att erinra mot uppförande av serviceanläggningen.  

 

Björn Nilsson (S) 

Ledamot 



 

 
 

 
 
 

  

 
 

Datum: 2017-03-02  
Dnr: 2016/00538   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Begäran om medel för ny serviceanläggning vid 
Hamnkontoret i Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Mariestad att anslå 2,5 mnkr för 
uppförandet av en serviceanläggning med latrintömning, dockad med 
Hamnkontoret, i Mariestads hamn. 
 

Tekniska nämnden föreslår att finansiering sker genom medel från 

”Ks investeringspott Eletri village, Solpark, med mera”.    

Bakgrund 

Verksamhet teknik har 2016-12-13, från tekniska nämnden, fått i uppdrag att 

påbörja upphandlingen av en ny servicebyggnad, med latrintömning, vid 

Hamnkontoret i Mariestads hamn. 

Ett nytt förslag har varit nödvändigt att fram, eftersom latrintömningen kräver 

större yta och därmed måste den befintliga avfallsanläggningen flyttas. 

Servicebyggnaden måste därför men också på grund av utvecklingsenhetens 

yttrande om gestaltning dockas med Hamnkontoret och logistiklösningen 

förändras. 

Servicebyggnaden består av entré med tre handfat, två separata wc, två separata 

duschar, ett omklädningsrum med dusch, ett RWC med skötbord samt ett rum 

med tvättmaskin och torktumlare. 

Drift- och skötselkostnader finansieras genom ställplatsavgifter och andra 

avgifter.  

Underlag för beslut 

Skissförslag 2017-01-30. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och teknisk chef 
Michael Nordin ” Begäran om medel för ny serviceanläggning vid 
Hamnkontoret i Mariestads kommun”.     
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Bo Theorén 
Fastighetschef  

Michael Nordin 
Tf. teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 66                                                   Dnr 2016/00745  

Medborgarförslag om införskaffande av hetvattentvätt till 
spolplattan i småbåtshamnen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om införskaffande av 
hetvattentvätt till spolplatten i småbåtshamnen.  

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad. .  

Bakgrund 

Christer Mann, Sockenvägen 19 i Mariestad har till kommunfullmäktige inkommit 
med ett medborgarförslag om att kommunen ska införskaffa en hetvattentvätt till 
spolplattan i småbåtshamnen för att bland annat korta tiden för tvättning samt 
minska behovet av kemikalier i samband med tvättning. Kommunfullmäktige 
beslutade på sammanträdet 2016-11-28 överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beslut. 
 

Verksamhet teknik har utvärderat medborgarförslaget och gör bedömningen att en 
installation av en hetvattentvätt vid spolplattan kommer att kräva mycket tillsyn och 
skötsel under perioder då resurser i området redan är hårt belastade. Därför 
rekommenderar verksamhet teknik att inte tillstyrka medborgarförslaget.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut.       

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om införskaffande av hetvattentvätt till spolplattan i 
småbåtshamnen.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och tf. teknisk chef 
Michael Nordin ” Medborgarförslag om införskaffande av hetvattentvätt till 
spolplattan i småbåtshamnen”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Christer Mann 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-02-28  
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Medborgarförslag om införskaffande av 
hetvattentvätt till spolplattan i småbåtshamnen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om införskaffande av 
hetvattentvätt till spolplatten i småbåtshamnen.   

Bakgrund 

Christer Mann, Sockenvägen 19 i Mariestad har till kommunfullmäktige 
inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ska införskaffa en 
hetvattentvätt till spolplattan i småbåtshamnen för att bland annat korta tiden 
för tvättning samt minska behovet av kemikalier i samband med tvättning. 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2016-11-28 överlämna 
medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 
 
Verksamhet teknik har utvärderat medborgarförslaget och gör bedömningen att 
en installation av en hetvattentvätt vid spolplattan kommer att kräva mycket 
tillsyn och skötsel under perioder då resurser i området redan är hårt belastade. 
Därför rekommenderar Verksamhet teknik att inte tillstyrka 
medborgarförslaget.  

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om införskaffande av hetvattentvätt till spolplattan i 
småbåtshamnen.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och tf. teknisk 
chef Michael Nordin ” Medborgarförslag om införskaffande av hetvattentvätt 
till spolplattan i småbåtshamnen”.      
 
 

Jan Larsson Enhetschef 
Park/Hamn  

Michael Nordin 
T.f Teknisk chef 
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Mariestads Kommun

Medborgarfrirslag.

Vid upptagning av alla v6ra fritidsbdtar i Mariestads hamn 6r det ofta
linga ktier till den enda spolplattan som ska anvdndas ftir tvffi av bitar.
F6r att drastiskt minska bruket av starka rengtiringsmedel behOver tiden

mellan upptagning och tillging till spolplattan minskas.

Under nu rSdande frirhillanden kan vissa bitdgare disponera plattan

6ver l timma fcir att fi rent sin b6t. Minga har mycket diliga htietrycks-

tvfrttar som definitivt inte kortar k6n med vdntande bitar.
Resultatet av denna vdntan innebdr att olika tvdtt/ldsgrirande medel

behriver anvdndas f6r att inte alger/pivdxt ska vara svira att avldgsna.

Frirslag:

Kommunen infdrskaffar en hetva$entvdtt med stor kapacitet.

Undertecknad har sett vilken oerhcird skillnad det 6r att tvdtta biten
med en hetvattentvdtt.

Vinsten med att inte behdva anvdnda alla dessa rengOringsmedel betyder

stora vinster frir vir miljri samt en snabbare genomstr<imning av bitar.
Sidlvklart kommer en avgift att tas ut av bitdgarna f<ir denna service

via betalkort. Detta sdkerstdller vem som brukade tvdtten senast.

Mdjligheten att anvdnda egna smi h6gtryckstvittar kanske fir ske pi annan

plats i nfrrheten av nuvarande spolplatta. De kan inte fi blockera spolplattan

i den omfattningen som sker idag. Detta medfrir ocksi att husbilarna flr
m6jligheten tillwett som i bland kan ske pi uppstillningsplatserna.

Mariestad skulle med sitt redan goda rykte bland bitfolket stirka sin plats.

Med vinlig hdlsning.

Christer Mann

Sockenvdgen 19

54294 Mariestad

MARIESTADS KOMMUN
Komrnunlsdni ngskontoret

Ks Zotb



MARIESTAD

Kommunfullmiiktige

Kfs 123

Handlingar att anmala

Samman
Sammantradesdatum
2016-11-28

Dnr 2016/00017

Beslut i tekniska ndmnden (KS 2016/310)

Medborgarforslag om traFtkszikerhetshojande insatser vid utfarten frin Djurogatan tili
Strandvzigen i Mariestad,

Goran Norberg har i samrid med ovriga fasrighetsdgare pi Djurogatan lamnar in ett
n-redborgarforslag om att arlllgga o'r,ergingsstrillen rned vligbulor/refr:g pi
Strandviigen vid Djurogatan samt iiven vid de andra utfarterna pi Strandvzigen.
I(ourmunfullmziktige ovediimnade forslaget till tekniska nlmnden for beslut.

Tekniska n?imnden beslutade 201,6-1,1-08 att rillsryrka medborgarforslaget.

Medborgarf0rslag om hetvattentvdtt till spolplattan i sm6bitshamnen (KS 2016/411)

Komm u nfullmiiktiges beslut

I(omnrurn fr-rllm;i ktige b esltr tar a tt ovediimna medborgar forslage t till te knis ha

niimnden for beslut.

Bakgrund

Christer Mann, Socker:viigen 19 i Mariestad, har i ett rnedborgarforslag foreslagit att
I\,lariestads kommr-rn ska inforskaffa en hewattenrvatt dll spolplattan i
srnibitshamnen for att bland annat minska anviindandet av miljofarliga
rengoringsrnedel,

Medborgarf6rslag om gatubelysning lSngs med geng- och cykelbanor (KS 20161437)

Kommunfullmiiktiges beslut

I(ommunfullmziktige beslutar att oved.tmna medborgarforslaget till tekniska
nimnden for beslut.

Bakgrund
I\,larirra Flolmblad, Vasaviigen 20 tr i Ivlariestad, har i ett rnedborgarforslag foreslagit att
det ska sattas upp gatubelysning lzings med fler ging- och cykelbanor i kommr,rnen, bland
annat liings med GC-vdgen langs Goteborgsvagen och Ndarieforsleden.

RIESTADS KOMMUN
Ko mmu n led n i n g slffiit6ret

20t6 -t2- 0 r,
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 68                                                   Dnr 2017/00086  

Begäran om igångsättningstillstånd för VA-åtgärder i Östra 
Torggatan i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 500 tkr från 2017 års VA-investeringsram (projekt 
92201) till ”Projekt VA-åtgärder i Östra Torggatan”. 

Tekniska nämnden ger igångsättningstillstånd till projektet.  

Bakgrund 

I samband med första etappen av omgestaltning av Östra Torggatan, etappen 
Parkgatan – Norra Torggatan) finns behov av att göra åtgärder på VA-ledningsnätet. 
En statusbedömning av ledningarna är gjord och den påvisar en möjlighet att genom 
”relining” åtgärda ledningarna. Avloppsledningarna kan utföras helt schaktfritt och 
kan därför avvaktas med. En relining av vattenledning kräver flera schakter och 
prioriteras därför genomföras i samband med omgestaltning av gatan. Insatsen med 
att åtgärda vattenledningen kalkyleras till ca 400 tkr. Verksamhet teknik avser att 
genomföra projektet under mars 2017 i egen regi och föreslår att omdisponering sker 
från 2017-års VA-investeringsram (projekt 92201).  

Underlag för beslut 

”Karta Östra Torggatan etapp 1” 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och tf. teknisk 
chef Michael Nordin ” Begäran om igångsättningstillstånd för VA-åtgärder i Östra 
Torggatan i Töreboda”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Begäran om igångsättningstillstånd för VA-
åtgärder i Östra Torggatan i Töreboda 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden omdisponerar 500 tkr från 2017 års VA-
investeringsram (projekt 92201) till ”Projekt VA-åtgärder i Östra 
Torggatan”. 

2. Tekniska nämnden ger igångsättningstillstånd till projektet.   

Bakgrund 

I samband med första etappen av omgestaltning av Östra Torggatan, etappen 
Parkgatan – Norra Torggatan) finns behov av att göra åtgärder på VA-
ledningsnätet. En statusbedömning av ledningarna är gjord och den påvisar en 
möjlighet att genom ”relining” åtgärda ledningarna. Avloppsledningarna kan 
utföras helt schaktfritt och kan därför avvaktas med. En relining av 
vattenledning kräver flera schakter och prioriteras därför genomföras i samband 
med omgestaltning av gatan. Insatsen med att åtgärda vattenledningen 
kalkyleras till ca 400 tkr. Verksamhet teknik avser att genomföra projektet 
under mars 2017 i egen regi och föreslår att omdisponering sker från 2017-års 
VA-investeringsram (projekt 92201).   

Underlag för beslut 

”Karta Östra Torggatan etapp 1” 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och tf. 
teknisk chef Michael Nordin ” Begäran om igångsättningstillstånd för VA-
åtgärder i Östra Torggatan i Töreboda”.   
 
 

Simon Ravik 
Enhetschef Ledningsnät  

Michael Nordin 
T.f Teknisk chef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 
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Verksamhetsplan 2017 för verksamhet teknik 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser att uppdraget är utfört.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2015-01-20 beslutades att ge 
verksamhet teknik i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan ur ett MTG-perspektiv. 

Verksamhet tekniks ledningsgrupp har utifrån detta samt utifrån egna prioriterade 
behov kopplat uppdraget till att skapa en modell som förenar de olika 
verksamhetsområdena i en för verksamhet teknik gemensam målbild med tillhörande 
handlingsplan. I denna modell inryms även de nämndsmål som nämnden årligen 
beslutar om. 

Modellen är uppbyggd av fyra målområden; 

 Medarbetare 

 Kund 

 Miljö 

 Ekonomi 

Inom varje målområde har ledningsgruppen satt övergripande mål som 
verksamheten totalt ska leva upp till inom den tid som målet är angivet på. På en 
övergripande nivå, ledningsgruppsnivå, har sedan prioriterade aktiviteter tagits fram 
som ska syfta till att målen kan uppnås. Nästa steg i arbetet är att varje avdelning, 
arbetsgrupp och vidare till varje medarbetare som sedan bryter ner målen till deras 
nivå och på ett liknande sätt tar fram handlingsplaner/aktiviteter som ska ta 
verksamheten till de uppsatta målen. 

Nämndsmålen återfinns sedan som en aktivitet under den avdelningen som målet 
pekar mot. 

 

Arbetet med att skapa en verksamhetsplan är för verksamheten nytt och behöver 
utvecklas. Inför varje verksamhetsår kommer verksamhetsplanen revideras och 
rapporteras till nämnden.  

Underlag för beslut 

Verksamhetsplan 2017 Verksamhet teknik 
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Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Verksamhetsplan för 
verksamhet teknik 2017”.  

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Verksamhetsplan för verksamhet teknik 2017 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser att uppdraget är utfört.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2015-01-20 beslutades att ge 
verksamhet teknik i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan ur ett MTG-
perspektiv. 
Verksamhet tekniks ledningsgrupp har utifrån detta samt utifrån egna 
prioriterade behov kopplat uppdraget till att skapa en modell som förenar de 
olika verksamhetsområdena i en för verksamhet teknik gemensam målbild med 
tillhörande handlingsplan. I denna modell inryms även de nämndsmål som 
nämnden årligen beslutar om. 
Modellen är uppbyggd av fyra målområden; 

- Medarbetare 
- Kund 
- Miljö 
- Ekonomi 

Inom varje målområde har ledningsgruppen satt övergripande mål som 
verksamheten totalt ska leva upp till inom den tid som målet är angivet på. På 
en övergripande nivå, ledningsgruppsnivå, har sedan prioriterade aktiviteter 
tagits fram som ska syfta till att målen kan uppnås. Nästa steg i arbetet är att 
varje avdelning, arbetsgrupp och vidare till varje medarbetare som sedan bryter 
ner målen till deras nivå och på ett liknande sätt tar fram 
handlingsplaner/aktiviteter som ska ta verksamheten till de uppsatta målen. 
Nämndsmålen återfinns sedan som en aktivitet under den avdelningen som 
målet pekar mot. 
 
Arbetet med att skapa en verksamhetsplan är för verksamheten nytt och 
behöver utvecklas. Inför varje verksamhetsår kommer verksamhetsplanen 
revideras och rapporteras till nämnden.    

Underlag för beslut 

Verksamhetsplan 2017 Verksamhet teknik 
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Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” 
Verksamhetsplan för verksamhet teknik 2017”.   
 
 

Michael Nordin 
T.f. teknisk chef 
 



Målområde Medarbetare

Mål Aktivitet Tidplan Ansvarig

Öka Nöjd Medarbetare till i 

genomsnitt >4,00 år 2018

Mätning: Övergripande 

medarbetarundersökning som 

genomförs 2018

Förbättrat kommunikationsflöde Q1 LG

Minska sjukfrånvaron Q2 LG

Tydliggöra jämställdhetsfrågorna Q4 LG

Implementera individuella utvecklingsplaner Q3 LG

Tydliggöra årshjulet inklusive mål avseende 

systematiska arbetsmiljön

Q3-Q4 LG



Målområde Kund

Mål Aktivitet Tidplan Ansvarig

Öka andelen nöjda kunder 

under 2017

Mätning: Egenkonstruerad

kundundersökning med hjälp av 

verktyget Netgate

Förbättrat kommunikationsflöde externt Q3 LG

Genomföra kundundersökning Q1 o Q4 LG

Öka servicekulturen Q4 LG



Målområde Ekonomi

Mål Aktivitet Tidplan Ansvarig

DRIFT :

Öka träffsäkerheten i 

prognoser till en avvikelse på 

max 0,5% samt hålla budget

Mätning: Avvikelse i utfall i 

förhållande till budget och mellan 

utfall och prognoser

Tydliggöra ekonomiflödet Q2 LG

INVESTERINGSPROJEKT:

Öka träffsäkerheten i våra 

projektkalkyler. Avvikelse max 

10 %

Mätning: Avvikelse i utfall i 

förhållande till budget och kalkyl

Utveckla arbetet med projektmodellen Q1-Q4 LG



Målområde Miljö

Mål Aktivitet Tidplan Ansvarig

Vi ska minska vår 

miljöpåverkan under 2017

Mätning: Genomförda aktiviteter 

som resulterat i minskad 

miljöpåverkan

Modernisera fordonsparken Q1-Q4 LG

Inventering och riskanalyser avseende 

kemikalieanvändning

Q2-Q4 LG

Handlingsplan för minskat energianvändande Q3 LG
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Tekniska nämndens arbetsutskott 
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Tjänstegarantier för tekniska nämnden 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner tjänstegarantin och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beslut.  

Bakgrund 

Johan Abrahamsson (M), dåvarande oppositionsråd, lämnade 2012-02-23 in en 
motion med förslag om att införa tjänstegarantier. Motionären pekade särskilt ut 
områdena bygglov och väghållning.  

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta förslag till tjänstegarantier inom, för kommuninvånarna, strategiskt utvalda 
verksamhetsområden. Uppdraget överlämnades till chefen för sektor ledning för 
beredning.  

Syftet med tjänstegarantierna ska vara att tydliggöra och fastställa kommunens 
servicenivå till kommuninvånarna inom strategiskt utvalda områden. För att uppnå 
syftet med garantierna är det av stor vikt att dessa marknadsförs till 
kommuninvånarna.  

Chefen för sektor ledning samt fritidschefen upprättade, i samverkan med 
representanter för kommunens övriga sektorer, förslag till tjänstegarantier. Förslaget 
innefattade 17 förslag till tjänstegarantier samt två värdighetsgarantier. 
Tjänstegarantierna fastställdes även av respektive nämnd. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2015-03-25 att återremittera ärendet för att tydliggöra att 
kommunens åtaganden är mer långtgående än lagstiftningen. 

Verksamhet teknik har utifrån detta arbetat fram en tjänstegaranti ”Leverans av 
nybyggnadskarta” som är kopplad till samhällsbyggnadsprocessen och syftar till att 
kommunen ska ligga i framkant när det gäller att hantera kommuninvånarnas 
förväntningar på en snabbare process vid nybyggnation. Tjänstegarantin omfattar 
främst kansli, Kart o Mät och VA. Leveranstiden på en nybyggnadskarta är redan 
kort, men med ett bättre processflöde inom verksamheten utlovar verksamhet teknik 
en leveranstid om max 8 arbetsdagar.  

Underlag för beslut 

Tjänstegaranti Mariestad Verksamhet teknik. 

Tjänsteskrivele upprättad av kart- och mätchef Göran Persson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Tjänstegarantier Mariestad för tekniska nämnden”.  

Expedierats till: 

Kommunstyrelsen Mariestad 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Tjänstegarantier Mariestad för tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner tjänstegarantin och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beslut.   

Bakgrund 

Johan Abrahamsson (M), dåvarande oppositionsråd, lämnade 2012-02-23 in en 
motion med förslag om att införa tjänstegarantier. Motionären pekade särskilt ut 
områdena bygglov och väghållning.  
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta förslag till tjänstegarantier inom, för kommuninvånarna, strategiskt 
utvalda verksamhetsområden. Uppdraget överlämnades till chefen för sektor 
ledning för beredning.  
Syftet med tjänstegarantierna ska vara att tydliggöra och fastställa kommunens 
servicenivå till kommuninvånarna inom strategiskt utvalda områden. För att uppnå 
syftet med garantierna är det av stor vikt att dessa marknadsförs till 
kommuninvånarna.  
Chefen för sektor ledning samt fritidschefen upprättade, i samverkan med 
representanter för kommunens övriga sektorer, förslag till tjänstegarantier. 
Förslaget innefattade 17 förslag till tjänstegarantier samt två värdighetsgarantier. 
Tjänstegarantierna fastställdes även av respektive nämnd. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2015-03-25 att återremittera ärendet för att tydliggöra att 
kommunens åtaganden är mer långtgående än lagstiftningen. 
Verksamhet teknik har utifrån detta arbetat fram en tjänstegaranti ”Leverans av 
nybyggnadskarta” som är kopplad till samhällsbyggnadsprocessen och syftar till att 
kommunen ska ligga i framkant när det gäller att hantera kommuninvånarnas 
förväntningar på en snabbare process vid nybyggnation. Tjänstegarantin omfattar 
främst kansli, Kart o Mät och VA. Leveranstiden på en nybyggnadskarta är redan 
kort, men med ett bättre processflöde inom verksamheten utlovar verksamhet 
teknik en leveranstid om max 8 arbetsdagar.   

Underlag för beslut 

Tjänstegaranti Mariestad Verksamhet teknik. 
 
Tjänsteskrivele upprättad av kart- och mätchef Göran Persson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Tjänstegarantier Mariestad för tekniska nämnden”.    
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Göran Persson 
Kart- o Mätchef  

Michael Nordin 
T.f Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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 Tekniska nämnden Kommunstyrelsen 

 

Tjänstegaranti Mariestad för tekniska nämnden 

 

Leverans av nybyggnadskarta 
  
Beskrivning  
Leverans av digital nybyggnadskarta som utgör underlag för bygglovsansökan  

 
Vad lovar vi med garantin?  
Vi levererar en digital nybyggnadskarta inom åtta arbetsdagar efter beställning.  

 
Undantag för garantin  
Om ansökan är felaktigt i fylld så kan det ta längre tid. Under perioder med 
reducerad tjänstgöring (semester/sjukdom) och storhelg kan längre tid behövas för 
att utföra tjänsten. 
  

Vad förväntar vi oss av dig?  
Vi förväntar oss att beställningen sker på en korrekt ifylld blankett.  
Blanketten finns för utskrift i blankettarkivet på kommunens hemsida, 
www.mariestad.se. Blanketten kan även hämtas hos Medborgarkontoret i 
Stadshuset. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 71                                                   Dnr 2017/00051  

Remiss - Begäran om synpunkter gällande tillägg till tekniska 
nämndens reglemente om kretsavlopp 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter: 
 

Tekniska nämnden anser att ett tillägg till reglementet inte är nödvändigt utan att det istället står 
MTG-kommunerna fritt att beställa denna tjänst från tekniska nämnden då behov uppstår. 
 
I beaktande ska tas om aktuella kretsavloppsområden ska vara ett VA-verksamhetsområde eller 
inte. I de fall ett verksamhetsområde behöver bildas beslutas detta i respektive kommunfullmäktige 
och då träder VA-taxan in som finansieringsmodell. Ett behov uppstår då att konstruera VA-
taxan så att den är applicerbar i ett sådant område. 
 

I de fall ett VA-verksamhetsområde inte behöver upprättas behöver finansieringsmodell utarbetas 
mellan respektive kommun och Tekniska nämnden beroende på uppdragets storlek och omfattning. 
Finansieringen sker då genom skattemedel och inte genom VA-taxan.  

Bakgrund 

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att rekommendera 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att lägga ansvaret för drift 
och underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda och Gullspångs kommuner på 
tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsen i Gullspång har sedan beslutat remittera ärendet till tekniska nämnden 
för synpunkter.  

 
Töreboda och Gullspångs kommuner har antagna planer för kretsloppsavloppslösning för 
klosettvatten. Begreppet klosettvatten är det avfall som kommer från snålspolande 
vacuumtoaletter, vilket leds till en sluten tank och hämtas till behandlingsanläggningen för 
att därefter spridas på åkermark. Övrigt avloppsvatten så kallad BDT (bad, disk, tvätt) 
renas genom markfiltrering på tomtmark. Kommunerna har ansvaret för hämtning, 
behandling genom hygienisering samt spridning. MTG (Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs) Va-avdelning har aktivt deltagit i planeringsprocessen under cirka ett år. 

 
Verksamhet teknik, som har haft representanter med i kretsavloppsprojektet i Töreboda, 
ser det som naturligt att ansvaret för drift, avtal och ekonomi ligger hos tekniska nämnden 
för de områden där kommunen ansvarar för omhändertagandet av klosettvattnet i 
områden med kretsavloppslösningar. I en framtid kan det finnas exempel på områden där 
man även inom ett VA-verksamhetsområde väljer detta som den tekniska lösningen och då 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 71(forts.)                                                   Dnr 2017/00051  

är det VA-kollektivets ansvar att bedriva verksamheten. Inom ett VA-verksamhetsområde 
är det kommunens VA-taxa som reglerar finansieringen dock är MTG-kommunernas VA-
taxa i dagsläget inte anpassade för denna typ av lösning. I områden där ett VA-
verksamhetsområde inte är beslutat måste en särskild finansieringsmodell upprättas mellan 
aktuell MTG-kommun och Tekniska nämnden. Finansiering ska i sådana fall genom 
skattemedel.  

Underlag för beslut 

Remiss - Begäran om synpunkter gällande tillägg till tekniska nämndens reglemente 
om kretsavlopp.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Remiss - Begäran om 
synpunkter gällande tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsavlopp”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Remiss - Begäran om synpunkter gällande tillägg 
till tekniska nämndens reglemente om 
kretsavlopp 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter: 
 
Tekniska nämnden anser att ett tillägg till reglementet inte är nödvändigt utan att det istället 
står MTG-kommunerna fritt att beställa denna tjänst från tekniska nämnden då behov 
uppstår. 
 
I beaktande ska tas om aktuella kretsavloppsområden ska vara ett VA-verksamhetsområde 
eller inte. I de fall ett verksamhetsområde behöver bildas beslutas detta i respektive 
kommunfullmäktige och då träder VA-taxan in som finansieringsmodell. Ett behov uppstår 
då att konstruera VA-taxan så att den är applicerbar i ett sådant område. 
 
I de fall ett VA-verksamhetsområde inte behöver upprättas behöver finansieringsmodell 
utarbetas mellan respektive kommun och Tekniska nämnden beroende på uppdragets storlek 
och omfattning. Finansieringen sker då genom skattemedel och inte genom VA-taxan.    

Bakgrund 

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att rekommendera 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att lägga 
ansvaret för drift och underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda 
och Gullspångs kommuner på tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsen i Gullspång har sedan beslutat remittera ärendet till tekniska 
nämnden för synpunkter.  
 
Töreboda och Gullspångs kommuner har antagna planer för 
kretsloppsavloppslösning för klosettvatten. Begreppet klosettvatten är det avfall 
som kommer från snålspolande vacuumtoaletter, vilket leds till en sluten tank 
och hämtas till behandlingsanläggningen för att därefter spridas på åkermark. 
Övrigt avloppsvatten så kallad BDT (bad, disk, tvätt) renas genom 
markfiltrering på tomtmark. Kommunerna har ansvaret för hämtning, 
behandling genom hygienisering samt spridning. MTG (Mariestads, Töreboda 
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och Gullspångs) Va-avdelning har aktivt deltagit i planeringsprocessen under 
cirka ett år. 
 
Verksamhet teknik, som har haft representanter med i kretsavloppsprojektet i 
Töreboda, ser det som naturligt att ansvaret för drift, avtal och ekonomi ligger 
hos tekniska nämnden för de områden där kommunen ansvarar för 
omhändertagandet av klosettvattnet i områden med kretsavloppslösningar. I en 
framtid kan det finnas exempel på områden där man även inom ett VA-
verksamhetsområde väljer detta som den tekniska lösningen och då är det VA-
kollektivets ansvar att bedriva verksamheten. Inom ett VA-verksamhetsområde 
är det kommunens VA-taxa som reglerar finansieringen dock är MTG-
kommunernas VA-taxa i dagsläget inte anpassade för denna typ av lösning. I 
områden där ett VA-verksamhetsområde inte är beslutat måste en särskild 
finansieringsmodell upprättas mellan aktuell MTG-kommun och Tekniska 
nämnden. Finansiering ska i sådana fall genom skattemedel.  
 

Underlag för beslut 

Remiss - Begäran om synpunkter gällande tillägg till tekniska nämndens 
reglemente om kretsavlopp.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Remiss - 
Begäran om synpunkter gällande tillägg till tekniska nämndens reglemente om 
kretsavlopp”.     
 
 

Michael Nordin 
T.f Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styr-
grupp 
 
 
Tid:  2016-10-28 kl. 8.30–12.05 
Plats:  Konferensrummet Klockaren Björkängen, Töreboda 
 
Närvarande: 
Bengt Sjöberg (M), ordförande, Töreboda kommun 
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun 
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun 
Ida Ekeroth (S), Mariestads kommun 
Johan Abrahamsson (M), Mariestads kommun 
Lars-Åke Bergman (S), Töreboda kommun 
Pernilla Johansson (C), Töreboda kommun 
Rune Skogsberg (C), Mariestads kommun 
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun 
 
Elisabeth Olsson, kommunchef Gullspångs kommun 
Per-Ola Hedberg, kommunchef Töreboda kommun 
Lars Arvidsson, kommunchef Mariestads kommun 
Annika Kjellkvist, miljö- och byggnadschef MTG, punkt 2 
Christofer Olsson, IT-chef MTG, punkt 3 
Ola Blomberg, administrativ chef Mariestads kommun, punkt 5 
Mariana Frankén, kommunsekreterare, Töreboda kommun 
 
 

1. Inledning 
Ordförande Bengt Sjöberg (M) hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 
 
 

2. Presentation av nya miljö- och byggnadschefen 
Nya miljö- och byggnadschefen, Annika Kjellkvist presenterar sig för MTG 
Skaraborgs styrgrupp. 
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3. Avstämning kring frågan om ytterligare 500 000 kronor till IT-nämnden 
för digitalisering 
IT-nämnden beslutade den 22 augusti 2016, § 36 bland annat att anhålla om utök-
ning av budgeten 2017 med ytterligare 500 000 kronor till verksamhetsutvecklare 
av digitalisering enligt behovsbild från verksamheterna. IT-avdelningen begär 
sammanlagt en utökning av budgeten 2017 med en miljon kronor, 500 000 kronor 
till ökade personalkostnader och 500 000 kronor till verksamhetsutvecklare av di-
gitalisering enligt behovsbild från verksamheterna. IT-chefen meddelade vid IT-
nämndens sammanträde den 22 augusti 2016 att utökningen med 500 000 kronor 
till ökade personalkostnader är klar från alla tre MTG-kommunerna (300 000 kro-
nor, 125 000 kronor respektive 75 000 kronor). 
 
IT-nämnden beslutade den 18 oktober 2016, § 42 att anhålla hos kommunfullmäk-
tige i MTG-kommunerna om utökning av IT-nämndens budget 2017 med ytterli-
gare 500 000 kronor (300 000 kronor, 125 000 kronor respektive 75 000 kronor) 
till verksamhetsutvecklare av digitalisering enligt behovsbild från verksamheterna. 
 
IT-chef Christofer Olsson lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslut: 
Styrgruppen rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommu-
nerna besluta att finansiera sin del av kostnaden för en verksamhetsutvecklare till 
digitalisering enligt gängse fördelningsmodell. 
 
Styrgruppen uppdrar åt kommuncheferna att ta fram underlag till beslut om styr-
ning och ledning av digitaliseringen inom MTG och att ta reda på var det finns IT-
strateger inom MTG-kommunernas verksamheter. 
 
Frågan om digitalisering tas fortsättningsvis upp på föredragningslistorna till MTG 
Skaraborgs styrgrupps sammanträden. 
 
 

4. Fråga om MTG-kommunernas behov av Mediapoolen Västra Götaland 
AB 
IT-nämnden beslutade den 22 augusti 2016, § 39 att överlämna frågan om MTG-
kommunernas behov av Mediapoolen Västra Götaland AB till MTG Skaraborgs 
styrgrupp. 
 
MTG Skaraborgs styrgrupp diskuterar frågan. 
 
Beslut: 
Styrgruppen konstaterar att respektive kommun har att ta beslut om avtal med 
Mediapoolen Västra Götaland AB. 
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5. Reviderade samverkansavtal och reglementen för de gemensamma 
nämnderna 
MTG styrgrupp beslutade den 13 november 2015 att uppdra åt kommuncheferna 
att se över samtliga avtal om MTG-samarbetet inklusive det övergripande doku-
mentet (Avsiktsförklaringen). Styrgruppen konstaterade vid styrgruppens sam-
manträde den 9 juni 2016 att uppdraget om samtliga dokument, utom Avsiktsför-
klaringen, för alla gemensamma nämnder ligger kvar hos kommuncheferna. 
 
Administrativa chefen i Mariestads kommun har på uppdrag av kommuncheferna 
upprättat förslag till samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnads-
nämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden och lämnade vid MTG 
Skaraborgs styrgrupps sammanträde den 26 augusti 2016 en redogörelse i ären-
det. Styrgruppen beslutade vid samma sammanträde att uppdra åt administrativa 
chefen; 
 att revidera förslagen till samverkansavtal och reglementen för miljö- och bygg-

nadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de syn-
punkter som lämnades vid sammanträdet, 

 att sedan remittera förslagen till berörda nämnder och kommunstyrelserna i 
MTG-kommunerna samt Karlsborgs kommun (avser lönenämndens samverk-
ansavtal och reglemente) för yttrande senast den 20 oktober 2016 och 

 att därefter skicka ut remissinstansernas synpunkter ograverade till MTG styr-
grupps ledamöter samt att sammanställa synpunkterna i förslagen till samverk-
ansavtal och reglementen inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 
2016, då ärendet tas upp till ny behandling. 

 
Administrativa chefen i Mariestads kommun Ola Blomberg lämnar en redogörelse i 
ärendet. 
 
Beslut: 
Styrgruppen uppdrar åt administrativa chefen att revidera förslagen till samverk-
ansavtal och reglementen enligt de synpunkter som lämnades vid dagens samman-
träde och därefter skicka ut de reviderade förslagen till kommunstyrelserna i MTG-
kommunerna för antagande med undantag av samverkansavtalet och reglementet 
för lönenämnden, där lönenämndens synpunkter vid nästa veckas sammanträde först 
avvaktas. 
 
Styrgruppen rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommu-
nerna besluta 
 att anta upprättade förslag till samverkansavtal och reglementen för miljö- och 

byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden (med de 
justeringar lönenämnden föreslår) och  

 att avtalen och reglementena gäller från och med den 1 januari 2017. 
 
 

6. VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång 
Tekniska nämnden beslutade den 11 oktober 2016, § 182 att rekommendera kom-
munstyrelserna i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta VA-plan MTG 2016-
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2026, version 2016-09-19. Tekniska nämnden beslutade vidare vid samma sam-
manträde, § 188 att rekommendera Töreboda och Gullspångs kommuner att jus-
tera avgifterna i VA-taxan. 
 
Beslut: 
Styrgruppen rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommu-
nerna besluta att anta upprättat förslag till VA-plan för Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 
 
 

7. Förslag på tema för Framtidsdagen 
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 26 augusti 2016 att planera in nästa 
Framtidsdag till fredagen den 3 mars 2017 och att uppdra åt kommuncheferna att 
vid nästa sammanträde, den 28 oktober 2016, lämna förslag på tema för 
Framtidsdagen. 
 
Kommunchef Elisabeth Olsson meddelar att kommuncheferna föreslår digitali-
seringen som tema för Framtidsdagen 
 
Beslut: 
Styrgruppen uppdrar åt kommuncheferna att till MTG Skaraborgs styrgrupps nästa 
sammanträde den 20 december 2016 lämna förslag på vilka som ska inbjudas till 
Framtidsdagen. 
 
 

8. Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 
Mariestads kommun har upprättat förslag till samarbetsavtal 2017 om energi- och 
klimatrådgivning mellan Gullspångs, Mariestads och Töreboda kommuner. Det 
statliga stödet till energi- och klimatrådgivningen förändras kraftigt för år 2017. 
Grundbidraget för 2017 ser ut så här: 
• Mariestad 266 000 kronor 
• Töreboda 95 000 kronor 
• Gullspång 60 000 kronor 
Totalt för MTG 421 000 kronor, jämfört med 840 000 kronor år 2016. Till det kom-
mer ett tilläggsanslag år 2017. Det handlar om 5 miljoner kronor totalt för hela 
landet. Om det bidraget fördelas efter samma proportioner som grundbidraget, 
och alla kommuner söker, blir det i storleksordningen 25 000 kronor för MTG. 
 
Beslut: 
Styrgruppen rekommenderar MTG-kommunerna besluta att anta upprättat förslag 
till samarbetsavtal 2017 om energi- och klimatrådgivning mellan Gullspångs, 
Mariestads och Töreboda kommuner. 
 
 

9. Uppdrag om kretsloppsavlopp 
Töreboda och Gullspångs kommuner har antagna detaljplaner där kretsloppsav-
loppslösning för klosettvatten är en gällande bestämmelse. Kommunerna har an-
svaret för att hämtning, behandling genom hygienisering samt spridning. 
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Töreboda kommun har i dagsläget klart för avtal för en så kallad pilotanläggning 
med: 
 Fastighetsägare avseende arrende av en gödselbrunn för behandlingsanlägg-

ningen där hygienisering sker. 
 AÖS för hämtning från den slutna tanken till behandlingsanläggningen. 
 Sötåsens Naturbruksgymnasium för drift och skötsel av behandlingsanlägg-

ningen samt spridning på åkermark. 
 Åkermark för spridning är ej klart, dock äger Töreboda kommun åkermark där 

spridning eventuellt kan ske. Totalbehov av spridningsareal de första åren be-
döms till 8 – 10 hektar. 

 
MTG Va-avdelning har aktivt deltagit i planeringsprocessen under cirka ett år. 
 
Beslut: 
Styrgruppen rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommu-
nerna besluta att lägga ansvaret för drift och underhåll av kretsloppsavloppshante-
ringen i Töreboda och Gullspångs kommuner på tekniska nämnden. 
 
 

10. Finansiering av tjänsten som MTG-samordnare, vilken kommun anstäl-
ler samordnaren och vilken kommun har hand om administrationen 
kring MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträden 
I Avsiktsförklaringen finns följande stadgande om ”MTG-samordnare”; 
Under förutsättning att beslut fattas om en gemensam finansiering ska den kom-
mun som administrerar MTG-styrgrupp anställa/utse en ”MTG-samordnare” som 
ska arbeta på uppdrag av MTG-styrgrupp. Samordnarens uppgift är att driva, för-
djupa och utveckla samverkan mellan kommunerna. Samordnaren ska även vara 
de gemensamma nämnderna behjälplig i frågor som avser gemensamma proces-
ser, samverkansformer, kommunikation, uppdrag m.m. Finansieringen av ”MTG-
samordnaren ”beslutas i särskild ordning.” 
 
Och följande stadgande om ”Sammanträden och administration”; 
Styrgruppen sammanträder sex gånger per år, två gånger per år i respektive kom-
mun enligt ett rullande schema, eller vid behov. Kommuncheferna träffas inför re-
spektive sammanträde för att bereda de ärenden som ska behandlas av styrgrup-
pen. Styrgruppens sammanträden ska protokollföras och dessa ska omgående del-
ges och anmälas i respektive kommun. MTG-styrgrupp administreras av Töreboda 
kommun. Det åligger därmed Töreboda kommun att upprätta en tydlig process för 
hur ärenden, frågor och underlag ska behandlas av styrgruppen. Styrgruppens ad-
ministration (kallelse, beslutsunderlag, sammanställning av utredningsuppdrag, 
protokoll m.m.) ska vara transparent för samtliga tre kommuner. 
 
Kommuncheferna föreslog inför föregående sammanträde att MTG-kommunerna 
beslutar avsätta medel till en 50 % tjänst utifrån den skrivning som finns i avsikts-
förklaringen och att kostnaden, cirka 450 000 kronor, fördelas enligt grundmo-
dellen. MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 26 augusti 2016 att rekommen-
dera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att avsätta 
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medel, 450 000 kronor, till en 50 % tjänst som MTG-samordnare i budget 2017 och 
att kostnaden fördelas enligt grundmodellen. 
 
Beslut: 
Styrgruppen avvaktar med beslut i frågan för att ge Gullspångs kommun respit med 
sitt ställningstagande till den 9 november 2016. 
 
Under förutsättning att positivt besked lämnas från Gullspångs kommun; 
 rekommenderar styrgruppen MTG-kommunernas kommunfullmäktigeförsam-

lingar besluta att avsätta medel, 450 000 kronor, till en 50 % tjänst som MTG-
samordnare i budget 2017 och att kostnaden fördelas lika mellan MTG-kommu-
nerna, 150 000 kronor/kommun. 

 uppdrar styrgruppen åt Töreboda kommun att påbörja rekryteringsprocessen. 
 
 

11. Framtida samarbeten inom MTG 
Kommunchef Lars Arvidsson föreslår att ”Framtida samarbeten inom MTG” i fort-
sättningen tas upp som en stående punkt på föredragningslistorna till MTG 
Skaraborgs styrgrupps sammanträden. 
 
Beslut: 
Styrgruppen beslutar enligt kommunchefens förslag. 
 
 

12. Övriga frågor 
 
Insiktsmätning, miljö- och byggnadskontoret 
Kommunchef Per-Ola Hedberg tar upp frågan om styrgruppen kan rekommendera 
miljö- och byggnadsnämnden att delta i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, Insikt. Insikt gör det möj-
ligt för kommunen att löpande mäta kommunens service vid myndighetsutövning. 
Det är därmed ett effektivt verktyg för verksamhetsutveckling. 
 
Styrgruppen rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden besluta att delta i under-
sökningen inom två myndighetsområden; 
 Bygglov inklusive anmälningspliktiga åtgärder, företag  
 Bygglov inklusive anmälningspliktiga åtgärder, privatpersoner, kommunala bolag 

och övriga. 
 
Budgetfråga 
Johan Abrahamsson (M) föreslår att det läggs ett avkastningskrav på miljö- och 
byggnadsnämnden 2017 avseende bygglovstaxan. 
 
Styrgruppen konstaterar att Mariestads kommun äger frågan. Styrgruppen har inget 
att erinra förutsatt att åtgärderna inte går utanför vad lagar och regler stadgar. 
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13. Sammanträdet avslutas 
Ordförande Bengt Sjöberg (M) tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat. 
Nästa sammanträde är tisdagen den 20 december 2016 i Mariestad. 
 
 
 
Mariana Frankén 
sekreterare 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2016-12-08 

  Ärendenummer 
KS 2016/767 

 

1/1 

Tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsloppsavlopp 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga ansvaret för drift och 
underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda och Gullspångs kommuner på 
tekniska nämnden.  

 
 

Bakgrund 

 

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att rekommen-

dera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att 

lägga ansvaret för drift och underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i 

Töreboda och Gullspångs kommuner på tekniska nämnden. 

 

Töreboda och Gullspångs kommuner har antagna planer för krets-

loppsavloppslösning för klosettvatten. Begreppet klosettvatten är det avfall 

som kommer från snålspolande vacuumtoaletter, vilket leds till en sluten 

tank och hämtas till behandlingsanläggningen för att därefter spridas på 

åkermark. Övrigt avloppsvatten så kallad BDT (bad, disk, tvätt) renas genom 

markfiltrering på tomtmark. Kommunerna har ansvaret för hämtning, 

behandling genom hygienisering samt spridning. MTG (Mariestads, 

Töreboda och Gullspångs) Va-avdelning har aktivt deltagit i 

planeringsprocessen under cirka ett år. 

 
 
 
Bilagor 
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 oktober 2016, 
punkt 9 
 
 
 
Elisabeth Olsson 
Kommunchef 



 

  

 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Protokollsutdrag 
2016-12-21 

 

1/2 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Datum: 2016-12-21 kl 11:00 
 
Plats: Lyran 
 

 

 Ärende Ärendenummer 

Ksau § 270
  

Tillägg till tekniska nämndens reglemente kretsloppsavlopp KS 2016/767  

 Beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga ansvaret för drift och 
underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda och Gullspångs kommuner på 
tekniska nämnden. 
  
 

  

 Behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet. 
 

  

 Bakgrund 

 MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att rekommendera 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att lägga ansvaret för 
drift och underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda och Gullspångs 
kommuner på tekniska nämnden. 
  
Töreboda och Gullspångs kommuner har antagna planer för kretsloppsavloppslösning 
för klosettvatten. Begreppet klosettvatten är det avfall som kommer från 
snålspolande vacuumtoaletter, vilket leds till en sluten tank och hämtas till 
behandlingsanläggningen för att därefter spridas på åkermark. Övrigt avloppsvatten 
så kallad BDT (bad, disk, tvätt) renas genom markfiltrering på tomtmark. Kommunerna 
har ansvaret för hämtning, behandling genom hygienisering samt spridning. MTG 
(Mariestads, Töreboda och Gullspångs) Va-avdelning har aktivt deltagit i 
planeringsprocessen under cirka ett år. 
  

  

 Bilagor 

 - Styrgrupp MTG anteckningar 2016-10-28.pdf 
- Tjänsteskrivelse, tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsloppsavlopp, 



 

  

 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Protokollsutdrag 
2016-12-21 

 

2/2 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

skriven av Elisabeth Olsson.docx 
 

  

 Kopia till 

 Kommunstyrelsen 
 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag 
2017-01-19 

 

1/2 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Datum: 2017-01-19 kl 13:00 
 
Plats: Nämndrummet 
 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 10
  

Tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsloppsavlopp KS 2016/767  

 Beslut 

 Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till tekniska nämnden för synpunkter. 
 

  

  

  

 Bakgrund 

 MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att rekommendera 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att lägga ansvaret för 
drift och underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda och Gullspångs 
kommuner på tekniska nämnden. 
 
  
Töreboda och Gullspångs kommuner har antagna planer för kretsloppsavloppslösning 
för klosettvatten. Begreppet klosettvatten är det avfall som kommer från 
snålspolande vacuumtoaletter, vilket leds till en sluten tank och hämtas till 
behandlingsanläggningen för att därefter spridas på åkermark. Övrigt avloppsvatten 
så kallad BDT (bad, disk, tvätt) renas genom markfiltrering på tomtmark. Kommunerna 
har ansvaret för hämtning, behandling genom hygienisering samt spridning. MTG 
(Mariestads, Töreboda och Gullspångs) Va-avdelning har aktivt deltagit i 
planeringsprocessen under cirka ett år. 
  

  

 Bilagor 

 - Styrgrupp MTG anteckningar 2016-10-28.pdf 
- Tjänsteskrivelse, tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsloppsavlopp, 
skriven av Elisabeth Olsson.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §13).doc 
 

  

 Kopia till 

 Tekniska nämnden 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag 
2017-01-19 

 

2/2 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 73                                                   Dnr 2016/00066  

Tillgång till tekniska nämndens samt tekniska nämndens 
arbetsutskotts sammanträdeshandlingar 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att handlingar inför arbetsutskottet sammanträde även 
fortsättningsvis bara görs tillgängliga för tekniska nämndens ledamöter och ersättare.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad har gett kommunchefen i uppdrag att 
tillse att samtliga arbetsutskotts handlingar ska tillgängliggöras på kommunens 
hemsida inför sammanträden (Ksau § 35/2017). 

 

Tekniska nämnden beslutade den 16 februari 2016 (TN § 44/2016) att handlingar 
inför arbetsutskottet sammanträde görs tillgängliga för tekniska nämndens ledamöter 
och ersättare samt att handlingar inför tekniska nämndens sammanträde görs 
tillgängliga för samtliga användare av politikerportalen ”Assistenten”.  

 

Beslut om tillgång till sammanträdeshandlingar beslutas av respektive nämnd. Om 
nämnden önskar tillgängligöra arbetsutskottets handlingar på hemsidan behöver 
nämnden fatta ett nytt beslut som upphäver beslutet TN § 44/2016.  

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) yrkar att handlingar inför arbetsutskottet sammanträde även 
fortsättningsvis bara görs tillgängliga för tekniska nämndens ledamöter och ersättare.   
 
Linn Brandström (M), Suzanne Michaelsen Gunnarson och Sven-Inge Eriksson 
(KD) tillstyrker Nilssons (S) yrkande. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Nilssons (S) förslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och tf. teknisk chef 
Michael Nordin ”Publicering av tekniska nämndens arbetsutskotts handlingar på 
hemsidan”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-02-23  
Dnr: 2016/00066   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Publicering av tekniska nämndens arbetsutskotts 
handlingar på hemsidan 

Förslag till beslut 

         

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad har gett kommunchefen i uppdrag 
att tillse att samtliga arbetsutskotts handlingar ska tillgängliggöras på 
kommunens hemsida inför sammanträden (Ksau § 35/2017). 
 
Tekniska nämnden beslutade den 16 februari 2016 (TN § 44/2016) att 
handlingar inför arbetsutskottet sammanträde görs tillgängliga för tekniska 
nämndens ledamöter och ersättare samt att handlingar inför tekniska nämndens 
sammanträde görs tillgängliga för samtliga användare av politikerportalen 
”Assistenten”.  
 
Beslut om tillgång till sammanträdeshandlingar beslutas av respektive nämnd. 
Om nämnden önskar tillgängligöra arbetsutskottets handlingar på hemsidan 
behöver nämnden fatta ett nytt beslut som upphäver beslutet TN § 44/2016.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och tf. teknisk 
chef Michael Nordin ”Publicering av tekniska nämndens arbetsutskotts 
handlingar på hemsidan”.   
 
 

Ewa Sallova 
Nämndsekreterare   

Michael Nordin 
Tf. teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 



MARIESTAD

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Ksau $ 35

Uppdrag till kommunchefen

Sa mmantridesprotokoll
Sam ma ntrddesd atu m
2017 -01-25

Dnr 5581

Sida 24

Niiringslivs- och marknadsf6ringsstrateg i

I(ommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att upprltta forslag till
arbetsprocess fcir att upprdtta en gemensam n:iringslivs- och marknadsfotingsstrategi.

Beslutsunderlag pi hemsidan

I(ommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att tillse 
^gg 

sa6tliga
arbetsutskotts handlingar ska tillgiingliggoras pi kommunens hemsicia infor
sammantriiden.

Diskussion med markdgare

I(ommunsrytelsens atbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att diskutera med
mark?igarna till de orntiden i Lugnis samhrille som ir tzinkta att detaljplaneliggas (wi
markytor).

ExPedierat till:
U t ue ck li ngult d Ra m o n a N i lt n n
N ti i ng li u.vlt ef M a t lYi d h age

Komm u ni ka lio ttubef A n il ka Bjiirkh.r nd

Justerandes signatur

1(,
1(

Utdragsbestyrkande



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-02-16 

Sida 38 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

Tekniska nämnden 

Tn §  44                            TN 2016/00066  

Tillgång till tekniska nämndens och tekniska nämndens 
arbetsutskotts sammanträdeshandlingar 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att handlingar till tekniska nämndens arbetsutskott 
görs tillgängliga för tekniska nämndens ledamöter och ersättare.  

Handlingar inför Tekniska nämndens sammanträde görs tillgängliga för samtliga 
användare av Assistenten.   

Bakgrund 

Efter beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott har Mariestadstidningen sedan ett 
flertal år tillbaka haft tillgång till Mariestad kommuns politikerportal där 
sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt 
nämnder och arbetsutskott publicerats inför respektive sammanträde.   Från och 
med januari publiceras inga handlingar på politikerportalen utan på "Assistenten" 
som är ett "fönster" med direkt koppling till kommunens dokument och 
ärendehanteringsystem.  Detta innebär att Mariestadstidningen inte längre har 
tillgång till handlingar inför sammanträde. 

 Administrative chefen Ola Blomberg har kontaktats av nyhetschefen på MT som 
framfört att de vill ha tillgång till sammanträdeshandlingar i samma utsträckning 
som tidigare.   Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 november (Ksau 
§ 437/2015) att ge administrative chefen i uppdrag att, i samverkan med 
Mariestadstidningen, skapa förutsättningar för Mariestadstidningen att få tillgång 
till digitala handlingar inför politiska sammanträden.  Beslut om tillgång till 
sammanträdeshandlingar beslutas av respektive nämnd.   

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut 

Behandling på sammanträdet 

Lars Göran Kvist (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag 
till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-02-16 

Sida 39 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

Tekniska nämnden 

Tn §  44 (forts.)                            TN 2016/00066     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Tillgång 
till tekniska nämndens och arbetsutskottets sammanträdeshandlingar".   

Expedierats till: 
Administrative handläggaren Anneli Bergqvist Gustavsson 
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Kommsno i sanarbctc Diarienummer 14932017200020

-[-r\ L6lc.tol . \o
Mariestads kommuns lokala trafikfiireskrifter om upphdvande av

Mariestads kommuns lokala trafikf6reskrifter ( 1493 2011:00033 ) om
parkering pi John Hedins vig;

beslutade den 22 februari 2017.

Mariestads kommun ftireskriver med stdd av l0 kap. I $ andra stycket 16 och 17 och

3 $ ftirsta stycket trafikftirordningen (1998:1276) ftrljande.

Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter 1493 201l:00033 om parkering pi John

Hedins vtig skall upph6ra att gElla den22 februari 2017.

Pi Mariestads kommuns vlignar.

Marie Andersson



ufr
TOrnoD xmrrtrAD eurrsrhe

Kommuoi sanzrSm

TEKNISKA NAMNDEN
Mariestad, T6reboda, Gullsping

Diarienummer 14932017:00019

Tt\1-6ta"tot.4
Mariestads kommuns lokala trafikf6reskrifter om upphdvande av
Mariestads kommuns lokala trafikf6reskrifter ( {493 2010:00067 } om

f6rbud att parkera pir John Hedins v5g;

beslutade den22 februari 2017.

Mariestads kommun ftireskriver med sttid av l0 kap. I $ andra stycket 16 och 3 $

ftirsta stycket trafi kftirordningen (1998:127 6) ftiljande.

Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter 1493 2010:00067 om ftirbud att parkera

pi John Hedins viig skall upphdra att giilla den22 februari 2017.

Pi Mariestads kommuns vflgnar.

Marie Andersson

2017 -02- 2t



ffi f I -,.ffi:im,xHunEl!,,
r0rrroor m^ilr3r D ur,liA*n 2017 -02- I 6

Kommurrt i samarbce
Diarienummel 1493 2017:00018

-nJ Lc la. [o r ,g
Mariestads kommuns lokala trafikfOreskrifter om upphdvande av

Mariestads kommuns lokala trafikf6reskrifter ( 1493 2010:0O124 ) om

hastighet pi V5stra v6gen;

beslutade den 16 februari 2017.

Mariestads kommun ftireskriver med sttid av l0 kap. I $ andra stycket 14 och 3 $

ftirsta stycket trafi kfdrordningen (l 998 : I 27 6) fti lj ande.

Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter 1493 2010:00124 om hastighet pi
Viistra v?igen skall upphdra att gllla den l6 februari 2017.

Pi Mariestads kommuns vdgnar.

Marie Andersson



,ffi^-t,.,;. 
-,ryt;fl:*El*

IGmmuncri samarbcte Diarienummer a ..93 2ol7'.000r7
T\szoG ' tO\' t

Mariestads kommuns lokala trafikfdreskrifter om upphivande av

Mariestads kommuns lokala trafikf6reskrifter ( 1493 2011:00039 ) om

parkering pi Komministergatan;

beslutade den 16 februari 2017.

Mariestads kommun ftireskriver med stdd av l0 kap. I $ andra stycket 16 och 17 och

3 $ ftirsta stycket trafikfrrordningen (1998:1276) ftiljande.

Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter 1493 201 l:00039 om parkering pi
Komministergatan skall upphdra att g6lla den l6 februari 2017.

Pi Mariestads kommuns viignar.

Marie Andersson



UffiT
r0l:roor MARIrsrAo cutrsrlxc

Kommrntr i s,trndrbek

TEKNISKA NAMNDEN
Mariestad, Toreboda, GullsPAng

2017 -02- I 6

Diarienummer

-T.r-i 2i \?. to \ .6t4e32ot7zooo16

Mariestads kommuns lokala trafikf6reskrifter om upphdvande av

Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter ( 1493 2011:00040 ) om

parkering pi Komministergatan;

beslutade den l6 februari 2017.

Mariestads kommun fiireskriver med stdd av l0 kap. I $ andra stycket l6 och I 7 och

3 $ fiirsta stycket trafikltirordningen ( I 998: I 276) ftiljande.

Mariestads kommuns lokala trafikfiireskrifter 1493 201 l:00040 om parkering pi
Komministergatan skall upphdra att giilla den l6 februari 2017 .

Pi Mariestads kommuns vlgnar.

Marie Andersson



UffiT
r0r:roor MAmtsr o cuttsrlxc

Kommuno i stmarbetc

TEKNISKA ruAr\AruOCN

Mariestad, T0reboda, Gullsping

2017 -02- I 6

Diarienummer 1493 2017:00015

T-u2ci?.tCl ,t
Mariestads kommuns lokala trafikf6reskrifter om upphivande av

Mariestads kommuns lokala trafikf6reskrifter ( 1493 2012=O0O44 ) om

parkering pi Komministergatan;

beslutade den l6 februari 2017.

Mariestads kommun fiireskriver med stdd av l0 kap. I $ andra stycket l6 och I 7 och

3 $ fiirsta stycket trafi kftirordn ingen ( I 998 : I 27 6) foljande.

Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter 1493 2012:00044 om parkering pA

Komministergatan skall upphcira att gllla den l6 februari 2017.

P& Mariestads kommuns viignar.

Marie Andersson



WTT
TomrcDA mAil:srAD GurrsilxG

Kommuno i samarbcu

TEKNISKA NAMNDEN
Marlestad, T0reboda, GullsPAng

2017 -02- I 6

Dlarienummer 1493 2017:00014

-f*r Zot) . t0 [, 'l
Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter om upphavande av

Mariestads kommuns lokala trafikfOreskrifter ( 1493 2010:00115 ) om
parkering pi Nygatan;

beslutade den l6 februari 2017.

Mariestads kommun ftireskriver med stdd av l0 kap. I $ andra stycket 17 och 3 $

ftirsta stycket trafi kft rordn ingen (l 998:127 6) fti ljande.

Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter 1493 2010:001l5 om parkering pi
Nygatan skall upphdra att giilla den l6 februari 2017.

Pi Mariestads kommuns viignar.

Marie Andersson



ffifr
rOr:toor rAm:srAD Guusilrc

Kommwroi samafieu

TEKNISKA NAMNDEN
Mariestad, T0reboda, GullsPAng

Dlarienummer 14932017200013

20t7 -02- I 6

-t\) 2-O\?. \0t.1
Mariestads kommuns lokala trafikfiireskrifter om upphivande av

Mariestads kommuns lokala trafikfiireskrifter ( {493 2010:00114 } om
parkering pi Nygatan;

beslutade den 16 februari 2017.

Mariestads kommun ftireskriver med stdd av l0 kap. I $ andra stycket 16 och 17 och

3 $ ftirsta stycket trafikftirordningen (1998:1276) ftiljande.

Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter 1493 2010:001 l4 om parkering pi
Nygatan skall upphiira att gllla den 16 februari 2017.

P& Mariestads kommuns viignar.

Marie Andersson



ffitr TEKNISKA NAMNDEN
Mariestad, T0reboda, Gullsptng

r0r:roor m^rrsr o cuusrlxc 2017 -02- | +I{ommuncr i sarnarbctc

Diarienummer

l\) 2Cr?. \ot.
1493 2017200012

Mariestads kommuns lokala trafikfiireskrifter om upphlvande av

Mariestads kommuns lokala trafikfiireskrifter ( 1493 2010:00059 ) om

parkering pi Hamnplan;

beslutade den 14 februari 2017.

Mariestads kommun fbreskriver med stdd av l0 kap. I $ andra stycket 17 och 3 $

ftirsta stycket trafi kfiirordnin gen (l 998 :127 6) fti lj ande.

Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter 1493 2010:00059 om parkering pi
Hamnplan skall upphdra att gdlla den 14 februari 2017.

Pi Mariestads kommuns vtignar.

Marie Andersson



UffiT TEKNISKA NAMNDEN

Mariestad, T0reboda, GullsPAng
T0i:tooA uAilrsr D cuusrlxc

Kornmurxri sanurbeft 2017 -02- 0 I u932ol7:00007

?W,ry"i,t;l . \O\ I
Mariestads kommuns lokala trafikfdreskrifter om upphivande av

Mariestads kommuns lokala trafikf6reskrifter ( 1493 2010:00049 ) om

cirkulationsplats pi Marieforsleden;

beslutade den 7 februari2017.

Mariestads kommun ftireskriver med stdd av l0 kap. I $ andra stycket 4 och 3 $

ftirsta stycket trafi kftirordn ingen (1998:127 6) ftiljande.

Mariestads kommuns lokala trafikfiireskrifter 1493 2010:00049 om cirkulationsplats

pi Marieforsleden skall upphdra att gllla den 7 februari 2017 .

Pi Mariestads kommuns viignar.

Marie Andersson



DELEGATIONSBESLUT 2017

T-boda G-spång

Jan 112220 40263

Feb 20653 31550

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Summa



 

TRE KOMMUNER I SAMVERKAN 

FASTIGHETSAVDELNINGEN 
 

 

Delegationsbeslut:    BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 

 

Tidsperiod:  Februari 2017       

 

================================================================ 

Besluts-   Sökande Beviljat Bidragsbelopp  

datum   

   Töreboda Gullspång 

 

170206 Hans Blomqvist  221:- 

 Kyrkängen 1:84 

170213 Gunvor Löfnertz  5 438:- 

 Färgaren 10 

170213 Ingergerd Ståhl   5 150:- 

 Gårdsjö 13:35 

170220 Sandra Svantesson  5 438:- 

 Fotografen 8 

170220 Berit Jonsson  5 438:- 

 Skäggebolet 1:26 

170220 Maj-Britt Karlsson  2 795:- 

 Färgaren 10 

170220 Rolf Berggren  1 323:- 

 Prästkragen 1 

170220 Kaj L Hansen   8 285:- 

 Hova-Midskog 2:8 

170220 Gunvor Gustafsson   5 895:- 

 Guldkronan 2 

170220 Ellert Filmersson   2 345:- 

 Kärr 1:70 

170227 Yvonne Svenningsson   9 875:- 

 Bråta 3:9 

 

Summa kronor:  20 653:- 31 550:- 



 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, loka Hemön, 7 mars 2017, kl. 14.00 – 17.00 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson  (S) Ordförande 

Sven-Inge Eriksson  (KD) 1:e vice ordförande 
Linn Brandström  (M) 2:e vice ordförande 
Björn Nilsson  (S) Ledamot 
Johan Jacobsson  (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Anders Persson Mätningsingenjör § 54 
Simon Ravik Enhetschef ledningsnät § 54 
Fredrik Wallin VA-projektledare § 54  
Hanna Lamberg  Enhetschef gata/trafik § 56 – 59 
Ulf Johansson Projektledare § 60 
Amanda Haglind VA-strateg § 62 
Johan Bengtsson  Projektchef va/gata § 64 
Erik Randén Exploateringschef § 64 
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare  

Justerare Linn Brandström 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 53-76 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Linn Brandström  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-03-07 

Anslagsdatum 2017-03-09 Anslaget tas ner 2017-04-03 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  

   

   

   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 53                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.  

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 54                                                   Dnr 2017/00106  

Presentation av nyanställda 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner informationen 

Bakgrund 

Anders Persson nyanställd som mätningsingenjör, Simon Ravik nyanställd som 
enhetschef för ledningsnät och Fredrik Wallin nyanställd som VA-projektledare, är 
med på arbetsutskottet och presenterar sig.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.  

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 5 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 55                                                   Dnr 2017/00006  

Månadsrapport avseende investeringsredovisning i Gullspångs 
kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Gullspång beslutade 8 februari 2017 (Ks § 42/2017) att begära 
att verksamhet teknik från och med januari 2017 avlämnar månadsvis rapportering 
avseende investeringsredovisning.  

 

Efter överenskommelse lämnas månadsrapporten över till Gullspångs kommun 
första fredagen i varje månad. Verksamhet teknik har redan från januari överlämnat 
rapport till ekonomienheten i Gullspångs kommun.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 42/2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf. 
teknisk chef Michael Nordin ” Månadsrapport avseende investeringsredovisning i 
Gullspång”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 6 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 56                                                   Dnr 2016/00743  

Belysning på Marieforsleden vid infarten till polisstationen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har gett verksamhet teknik i uppdrag att se över belysningen på 
Marieforsleden vid infarten till polisstationen. 

 

Verksamhet teknik har varit i kontakt med ansvariga på Vänerenergi för att utreda 
frågan vidare. Några tidigare synpunkter finns inte registrerade om brister i 
belysningen på Marieforleden i korsningen med Tegelvägen. Det finns dock ett 
kabelfel i området som innebär att några lampor i korsningen är ur funktion. 
Vänerenergi arbetar på att lösa detta. Då belysningen längs Marieforsleden delas 
mellan körbana och gång- och cykelväg och träden mellan dessa troligtvis vuxit en 
del sedan belysningen sattes upp så kan det vara aktuellt (likt andra platser) att se 
över behovet av separat belysning på gång- och cykelvägen. Verksamhet teknik 
planerar att se över behovet av ytterligare belysning på gång- och cykelvägarna. 

 

Verksamhet teknik har i dagsläget inga planer på att utöka belysningen i korsningen 
Marieforsleden/Tegelvägen.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 294/2016. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ” Belysning på 
Marieforsleden vid infarten till polisstationen”.  

 

Expedierats till: 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 7 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 57                                                   Dnr 2016/00746  

Medborgarförslag om utökad/förbättrad belysning längs med 
gång- och cykelvägar i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om mer lampor på gång- och 
cykelbanor med hänvisning till pågående planer. 

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad 

Bakgrund 

Marina Holmblad har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag 
om mer upplyst, mer lampor på gång- och cykelbanor. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget. Vad gäller belysning längs 
gång- och cykelvägarna så kan belysning ske på olika sätt. Antingen ligger gång- och 
cykelbanan på sådant sätt att belysningen samnyttjas med belysningen för bilvägen 
alternativt finns separat belysning för gång- och cykelvägen. 

Under 2017 kommer ny belysning att sättas upp vid gång- och cykelvägen längs 
Marieforsledens västra sida mellan Bråtenvägen och Lockerudsvägen. Belysningen 
längs gång- och cykelvägen vid Västra vägen kommer att kompletteras i samband 
med beläggningsåtgärder under 2017. 

Vidare önskemål om belysning läng gång- och cykelvägnätet tas med i den framtida 
planeringen för utbyggnad/upprustning av belysning.  

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om mer upplyst, mer lampor på gång- och cykelbanor.  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
”Medborgarförslag om utökad/förbättrad belysning längs med gång- och cykelvägar i 
Mariestad”  

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Marina Holmblad 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 58                                                   Dnr 2016/00291  

Revidering av taxor för upplåtelse av allmän plats 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till verksamhet teknik för att 
revidera kostnaden för uteserveringar/verandor till 105 kr/m2/säsong samt 
komplettera ärendet med ett kostnadsunderlag som visar på intäktsbortfall för 
sänkningen och även göra en översyn av övriga taxor som omfattas i dokumentet 
”Avgifter, upplåtelse av allmän plats.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav verksamhet teknik i uppdrag att under hösten 2016 se över 
avgifterna för upplåtelse av allmän plats, 2016-04-11, Ks § 67.  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30, § 5, att återremittera ärendet för en 
översyn av samtliga taxor som berör kommunen näringsidkare. Syftet med översynen 
är att utreda om det är möjligt att, utöver taxan för uteserveringar, även sänka andra 
taxor riktade mot kommunens näringsidkare. 

Vid upplåtelse av allmän plats tas yta i anspråk av t.ex. näringsidkare på bekostnad av 
tillgänglighet och utrymme för fotgängare/cyklister så som kommuninvånare och 
turister. Förslaget till nya taxor baseras på en jämförelse av andra kommuners 
avgiftsnivåer samt en uppdatering av poster som verksamheten har saknat stöd för i 
nuvarande taxa för vissa typer av upplåtelse. Taxan för upplåtelse av allmän plats ska 
återspegla nyttan av utnyttjandet av marken för den som ianspråktar ytan samt vilken 
inverkan det har för allmänheten. Med anledning av detta är verksamhet tekniks 
bedömning att föreslagna taxor (med justering av taxan med tillägg för uteserveringar 
i mindre gott läge) överensstämmer med nyttan av upplåtelsen.  

Förtydligande av vilka förändringar som föreslagits från nu gällande taxa: 

 Taxan för uteserveringar föreslås höjas för de i gott läge samt marginellt höjas 
för de i mindre gott läge 

 Taxan för byggställning/container föreslås i stort oförändrad för större 
etableringar samt sänks kraftigt för mindre etableringar. Ställningar som 
medger passage under faktureras ej. 

 Taxan för varuexponering för butikerna föreslås reduceras kraftigt 
(nuvarande taxa: 90 kr/dag*365 dagar = 32 850 kr/år, förslag 1200 kr/år) 

 Taxan för tillfällig försäljning föreslås oförändrad då den ligger på en rimlig 
nivå 

 Taxan för cirkus/tivoli föreslås höjas 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 58 (forts.)                                                  Dnr 2016/00291  
 

 
A. Försäljningsändamål 

 

Nuvarande avgift Förslag ny avgift 

1. Kiosker med blandat 
    varusortiment 

26 430 kr/kiosk/år 

19 305 kr/kiosk/år 

26 500 kr/kiosk/år 

19 400 kr/kiosk/år 

2. Korv/Glass 38 565 kr/år 
19 305 kr/år 

38 700 kr/år 
19 400 kr/år 

3. Tillfällig försäljning eller  
    demonstration av 
produkter (max 10 kvm) 

220 kr/dag 220 kr/dag 

4. Uteserveringar/ 
    Restaurangverandor 

210 kr/m2/säsong 
210 kr/m2/säsong 

260 kr/m2/säsong 
220 kr/m2/säsong 

 

Den högre avgiften avser upplåtelse i gott läge och den lägre avgiften avser upplåtelse 
i mindre gott läge. Vad gäller uteserveringar anses det område som innefattar 
uteserveringarna på Kungsgatan, Österlånggatan, Kyrkogatan, Komministergatan 
samt hamnen vara i gott läge. 
 

B. Annat kommersiellt ändamål 

 

Nuvarande 
avgift 

Förslag ny avgift 

1. Affischpelare 
 

1135 kr/år 1 200 kr/år 

2. Skyltvaror/vagnsställ vid 
butikslokal, max 1m ut från fasad 

90 kr/dag 1 200 kr/år 

3. Cirkus, tivoli (till och 
frånkoppling av el, vatten och 
renhållning debiteras enligt taxa) 

935 kr/tillfälle 1 500 kr/tillfälle 

4. Reklamskyltar (trottoarpratare) 
på gångbana, max 2 år 

560 kr/år och 
tillstånd 

600 kr/år och 
tillstånd 

 

 

Verksamhet teknik föreslog tekniska nämnden att besluta: 

1. föreslå kommunfullmäktige att anta ”Avgifter, upplåtelse av allmän plats” för 
Mariestads kommun 

2. föreslår att de nya avgifterna gäller från 2017-05-01  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till verksamhet teknik 
för att revidera kostnaden för uteserveringar/verandor till 105 kr/m2/säsong samt 
komplettera ärendet med ett kostnadsunderlag som visar intäktsbortfall för 
sänkningen och även göra en översyn av övriga taxor som omfattas i dokumentet 
”Avgifter , upplåtelse av allmän plats”.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 58 (forts.)                                                  Dnr 2016/00291  

 
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer frågan om ärendet ska 
avgöras på dagen sammanträde eller om ärendet ska återremitteras och finner att 
arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ” Revidering av 
taxor för upplåtelse av allmän plats”.  

 

Förslag till avgifter för upplåtelse av allmän plats – förslag till förändring 2017-02-
21”.  

Expedierats till: 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 59                                                   Dnr 2017/00085  

Utökad delegation inom enhet gata/trafik 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge trafikingenjören en tidsbegränsad delegation under 
perioden 20170315 - 20171231 för att besluta om lokala trafikföreskrifter inom 
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, undantaget permanenta 
hastighetsbegränsningar.  

Tekniska nämnden beslutar att arbetsutskottet på sammanträdet i oktober ska ha en 
avstämning med berörda tjänstemän över hur arbetet fortlöpt.   

Bakgrund 

Enheten gata/trafik ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna inom Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Det är av stor vikt att de lokala 
trafikföreskrifterna är korrekta och finns publicerade i den databas som 
Transportstyrelsen ansvarar för.  

Enheten gata/trafik har påbörjat en översyn av förskrifterna med syfte att rätta till 
eventuella felaktigheter. Samtidigt är vi i ett skede då många nya lokala 
trafikföreskrifter behöver tas fram.  

Enligt gällande delegationsordning har trafikingenjören endast delegation på att 
utföra tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter (högst tre månader) samt göra mindre 
förändringar av redaktionell karaktär. För att underlätta arbetet samt för att få en 
smidigare och snabbare process gällande de lokala trafikföreskrifterna önskar 
verksamheten utökad delegation via trafikingenjören för alla lokala trafikföreskrifter 
undantaget permanenta hastighetsbegränsningar.  

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att på 
arbetsutskott i oktober ha en avstämning med berörda tjänstemän över hur arbetet 
fortlöpt.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Brandströms (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslagen.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Utökad 
delegation inom enhet gata/trafik”.  

Expedierats till: 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 60                                                   Dnr 2016/00769  

Upphandling - Rivning av Vänershofshallen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbudsgivare nr 3, Jansson Entreprenad i 
Linköping AB, som entreprenör för att riva Vänershofshallen på fastigheten Nya 
Staden 2:1 i Mariestad.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut MBN § 152/2016 beviljat ansökan om 
rivningslov för fastigheten Nya Staden 2:1, Vänershofshallen. 

Fastighetsavdelningen har genomfört en upphandling och förfrågningsunderlaget har 
varit ute för anbudsräkning under perioden 2016-12-23 – 2017-01-31 . Efter 
anbudstidens utgång har tio anbud inkommit som redovisas i bifogad 
sammanställning. Av de inkomna anbuden har anbudsgivare nr 3 lämnat det 
förmånligaste anbudet. 

Kostnaden för rivningsentreprenaden finansieras av investeringsmedel för ”Rivning 
Vänershofshallen/ny gestaltning”.  

Underlag för beslut 

Anbudsprövning/kvalificeringskontroll av anbud.  

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Ulf Johansson och teknisk chef Michael 
Nordin ”Antagande av entreprenör – Rivning av Vänershofshallen i Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
Projektledare Ulf Johansson 
Assistent Ingalill Lindblad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 61                                                   Dnr 2016/00776  

Upphandling - Universitetsbron Mariestad. Ny gång- och 
cykelbro över Tidan 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner informationen.       

Bakgrund 

Teknisk chef Michael Nordin informerar om pågående upphandling av ny gång- och 
cykelbro över Tidan.       

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet av teknisk chef Michael Nordin     

 

Expedierats till: 
Projektledare Björn Isvi 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 62                                                   Dnr 2017/00073  

Uppsägning av avtal gällande vattenledning i Ribbingsfors 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen som innebär att verksamhet teknik 

 

1. Säger upp det avtal som enligt utsago ingåtts med fastighetsägare i 
Ribbingsfors om ett övertagande av ledningsnät mellan Skagersvik och 
Ribbingsfors, se bilaga 1.  

2. Erbjuder fastighetsägarna att ingå ett nytt avtal om brukande av den allmänna 
VA-anläggningen enligt bilaga 2.  

 

Beslut enligt förslaget innebär att fastighetsägarna till Ribbingsfors 2:3 återfår ägandet 
av ledningsnätet mellan förbindelsepunkt i Skagersvik och fastigheterna i 
Ribbingsfors. Förslaget innebär även att fastighetsägarna måste bilda en 
gemensamhetsanläggning och kommer att debiteras gemensamt för de kommunala 
vattentjänsterna om de väljer att fortsatt vara anslutna till kommunens ledningsnät.  

Bakgrund 

Enligt beslut i tekniska nämnden från 2014-04-08 ska verksamhet teknik vidta 
åtgärder för att upprätta nya avtal för brukandet av kommunala vattentjänster där det 
finns avtal som upprättats på grunder som skiljer sig från idag gällande praxis. Avtalet 
med fastighetsägare i Ribbingsfors är ett sådant avtal och verksamhet teknik önskar 
agera enligt beslutet från 2014-04-08 och säga upp befintligt avtal samt upprätta ett 
nytt avtal i enlighet med vad som beskrivs i beslutet från tekniska nämnden 2014-04-
08 § 76. 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster styr kommunens skyldighet att förse 
fastigheter med kommunala vattentjänster och enligt denna lag finns det ingen 
kommunal skyldighet att förse fastigheterna i Ribbingsfors med kommunala 
vattentjänster. VA-huvudmannens uppdrag är att värna VA-kollektivets bästa och 
inte ställa det inför sådana utgifter eller åtaganden som inte gagnar VA-kollektivet. 
Det finns således inget stöd i lagstiftningen till att kommunen ska äga ledningen till 
Ribbingsfors då ett sådant ägande är mer till last än gagn för VA-kollektivet.  

Fastighetsägare till Ribbingsfors 2:3 har på egen bekostnad anlagt ett ledningsnät för 
dricksvatten mellan en förbindelsepunkt i Skagersvik och fastigheterna i 
Ribbingsfors. Ledningsnätet ägdes de första åren av fastighetsägarna och 
fastighetsägarna debiterades via gemensam faktura. Detta i enlighet med Lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och enligt den praxis som idag används vid 
anslutningar utanför verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 62 (forts.)                                                   Dnr 2017/00073  

I maj 2003 erbjöd fastighetsägare till Ribbingsfors 2:3, tillika ägare av ledningen, 
Gullspångs kommun att få ta över ledningsnätet utan kostnad. Detta via en skrivelse 
till kommunstyrelsen i Gullspångs kommun. Denna skrivelse ska enligt 
fastighetsägarens utsago ha resulterat i att Gullspångs kommun upprättade avtal och 
tog över ledningsnätet. Att avtalen undertecknats har bekräftats av tidigare anställd 
på tekniska förvaltningen i Gullspångs kommun men avtalet har inte gått att finna i 
undertecknad form. Utkast till avtal finns sparat och redovisas i bilaga 1. I och med 
avtalets undertecknande installerades vattenmätare för varje fastighet och varje 
fastighet fick ett eget abonnemang för kommunala vattentjänster. I händelse av att 
ledningarna behöver underhåll eller bytas ut är det VA-kollektivet som står för dessa 
kostnader. 

 

De fastigheter som är anslutna till kommunalt dricksvatten i Ribbingsfors är 
Ribbingsfors 2:3, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9 och 2:10.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 76/2014. 
 
Bilaga 1 - Avtal med fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för allmän Va-
anläggning 

 

Bilaga 2 - Avtal med fastighetsägare utanför verksamhetsområdet för Gullspångs 
kommuns allmänna Va-anläggning  

 

Karta över Ribbingsfors 

Expedierats till: 
VA-strateg Amanda Haglind 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 63                                                   Dnr 2016/00667  

Remiss - Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har inget att erinra mot remissen avseende ”Riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader”.  

Bakgrund 

En av budgetförutsättningarna för verksamhetsåret 2016 var att Mariestads kommun 
skulle övergå från internhyresfinansierade lokalkostnader till ramfinansierade 
lokalkostnader.  

På kommunchefens uppdrag har en arbetsgrupp upprättat ett förslag till riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader och gränsdragningslista.  

 

Tekniska nämnden beslutade 2016-11-01 att överlämna förslag till riktlinjer för 
ramfinansierade lokalkostnader till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 
Kommunstyrelsen äger själv att bedöma om förslag till riktlinjer behöver remitteras 
till kommunens övriga nämnder. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att dokumentet skulle kompletteras/ 
revideras enligt följande:  

 

- Begreppet ”bostäder” saknas i dokumentet.  

- Förtydliga ansvaret för de strategiska lokalförsörjningsfrågorna.  

- Förtydliga finansieringen av administrativa kostnader.  

- Ändra begreppet ”uppräknas” mot ”anpassas”.  

- Förtydliga hur eventuella politiska beslut om besparingar/förändringar ska hanteras.  

- Komplettera § 3 punkt 2 med ansvarstagande för bevakning av kontrakt.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att därefter överlämna det reviderade 
förslaget till riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader till socialnämnden, 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden för 
synpunkter.  

Underlag för beslut 

Remiss riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 63 (forts.)                                                  Dnr 2016/00667  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och tf. teknisk 
chef Michael Nordin ” Yttrande – remiss riktlinjer för ramfinansierade 
lokalkostnader”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 64                                                   Dnr 2017/00087  

Begäran om igångsättningstillstånd för utbyggnad av Karlslunds 
industriområde i Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott i 
Mariestad att bevilja igångsättningstillstånd för genomförande av industriområde 
Karlslund. 
  
Arbetet finansieras av medel från projekt 2038.  

Bakgrund 

Det finns i dagsläget endast ett par tomter som är tillgängliga för industrietableringar. 
För att kunna erbjuda fler tomter i attraktiva lägen så har området kring Bruksvägen 
aktualiserats där vi har en befintlig detaljplan för industriändamål.   

För att kunna få fram säljbara tomter så behöver en väg att anläggas som är en 
förlängning av vägen som ansluter Ahlsell. I anslutning till vägen kommer 
ledningspaket att anläggas. Försäljningsvärdet på framtagna tomter bedöms vara ca 
4300 tkr plus VA-anslutningskostnader. 

Byggkostnaderna bedöms vara ca 4500 tkr vilket innebär att projektet kommer att 
vara självfinansierat med ett positivt netto. Inom projekt 2038 finns 1500 tkr totalt 
för VA och gata med förslag om omdisponering på totalt 3514 tkr. I nuläget finns 
flera intressenter till tomter i området och det är troligt att en försäljning kommer 
igång parallellt med genomförandet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av exploateringschef Erik Randén ” Begäran om 
igångsättningstillstånd för utbyggnad av Karlslunds industriområde i Mariestad”. 

 

Planbeskrivning Sunds verksamhetspark.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 65                                                   Dnr 2016/00538  

Begäran om medel för servicebyggnad vid ställplatserna i 
Mariestads hamn 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Mariestad att anslå 2,5 mnkr för 
uppförandet av en serviceanläggning med latrintömning, dockad med Hamnkontoret, 
i Mariestads hamn. 

Tekniska nämnden föreslår att finansiering sker genom medel från ”Ks 
investeringspott Electri village, Solpark, med mera”. 

Björn Nilsson (S) lämnar en protokollsanteckning, (se bilaga 1, protokollsanteckning).  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har 2016-12-13, från tekniska nämnden, fått i uppdrag att påbörja 
upphandlingen av en ny servicebyggnad, med latrintömning, vid Hamnkontoret i 
Mariestads hamn. 

Ett nytt förslag har varit nödvändigt att fram, eftersom latrintömningen kräver större 
yta och därmed måste den befintliga avfallsanläggningen flyttas. Servicebyggnaden 
måste därför men också på grund av utvecklingsenhetens yttrande om gestaltning 
dockas med Hamnkontoret och logistiklösningen förändras. 

Servicebyggnaden består av entré med tre handfat, två separata wc, två separata 
duschar, ett omklädningsrum med dusch, ett RWC med skötbord samt ett rum med 
tvättmaskin och torktumlare. 

Drift- och skötselkostnader finansieras genom ställplatsavgifter och andra avgifter.  

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) meddelar att han önskar lämna en muntlig protokollsanteckning 
vilket godkänns av arbetsutskottet.        

Underlag för beslut 

Skissförslag 2017-01-30. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och teknisk chef Michael 
Nordin ” Begäran om medel för ny serviceanläggning vid Hamnkontoret i Mariestads 
kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Bilaga 1 – Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning § 65 

 
Jag anser att inte att det är tekniska nämnden som ska föreslå från vilket pott i 
kommunstyrelsen budget som finansiering för uppförande av en serviceanläggning med 
latrintömning, dockad med Hamnkontoret, i Mariestads hamn ska ske.  

Har dock inget att erinra mot uppförande av serviceanläggningen.  

 

Björn Nilsson (S) 
Ledamot 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 66                                                   Dnr 2016/00745  

Medborgarförslag om införskaffande av hetvattentvätt till 
spolplattan i småbåtshamnen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om införskaffande av 
hetvattentvätt till spolplatten i småbåtshamnen.  

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad. .  

Bakgrund 

Christer Mann, Sockenvägen 19 i Mariestad har till kommunfullmäktige inkommit 
med ett medborgarförslag om att kommunen ska införskaffa en hetvattentvätt till 
spolplattan i småbåtshamnen för att bland annat korta tiden för tvättning samt 
minska behovet av kemikalier i samband med tvättning. Kommunfullmäktige 
beslutade på sammanträdet 2016-11-28 överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beslut. 
 

Verksamhet teknik har utvärderat medborgarförslaget och gör bedömningen att en 
installation av en hetvattentvätt vid spolplattan kommer att kräva mycket tillsyn och 
skötsel under perioder då resurser i området redan är hårt belastade. Därför 
rekommenderar verksamhet teknik att inte tillstyrka medborgarförslaget.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut.       

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om införskaffande av hetvattentvätt till spolplattan i 
småbåtshamnen.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och tf. teknisk chef 
Michael Nordin ” Medborgarförslag om införskaffande av hetvattentvätt till 
spolplattan i småbåtshamnen”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Christer Mann 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 67                                                   Dnr 2017/00034  

Information - Parkverksamhet sommaren 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen och anser att uppdraget 
är utfört 

Bakgrund 

Med bakgrund av att det inför sommarperioden år 2016 såg ut att bli resursbrist 
inom enhet Park med risken för att skötselåtaganden inte skulle hinnas med gav 
tekniska nämndens arbetsutskott på sammanträdet 2017-01-17 verksamhet teknik i 
uppdrag att omgående påbörja planeringen gällande parkverksamheten för 
sommarperioden 2017. 

Verksamhet teknik har under januari och februari i dialog med Maria Nova resurs 
säkrat sommarperioden 2017. En tydlig beställning och arbetsuppgiftsfördelning är 
framtagen där den nyligen antagna ”Skötselplan för parkytor i Mariestads kommun” 
utgjort grund för prioriteringar. 

Således bedömer verksamhet teknik att man har tillgång till de resurser som behövs 
för att klara uppdraget under sommaren 2017.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 23/2017. 
 
Tjänstskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och tf. teknisk chef 
Michael Nordin ” Parkverksamhet sommaren 2017”.  

 

Expedierats till: 
Enhetschef park/hamn Jan Larsson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-07 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 68                                                   Dnr 2017/00086  

Begäran om igångsättningstillstånd för VA-åtgärder i Östra 
Torggatan i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 500 tkr från 2017 års VA-investeringsram (projekt 
92201) till ”Projekt VA-åtgärder i Östra Torggatan”. 

Tekniska nämnden ger igångsättningstillstånd till projektet.  

Bakgrund 

I samband med första etappen av omgestaltning av Östra Torggatan, etappen 
Parkgatan – Norra Torggatan) finns behov av att göra åtgärder på VA-ledningsnätet. 
En statusbedömning av ledningarna är gjord och den påvisar en möjlighet att genom 
”relining” åtgärda ledningarna. Avloppsledningarna kan utföras helt schaktfritt och 
kan därför avvaktas med. En relining av vattenledning kräver flera schakter och 
prioriteras därför genomföras i samband med omgestaltning av gatan. Insatsen med 
att åtgärda vattenledningen kalkyleras till ca 400 tkr. Verksamhet teknik avser att 
genomföra projektet under mars 2017 i egen regi och föreslår att omdisponering sker 
från 2017-års VA-investeringsram (projekt 92201).  

Underlag för beslut 

”Karta Östra Torggatan etapp 1” 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och tf. teknisk 
chef Michael Nordin ” Begäran om igångsättningstillstånd för VA-åtgärder i Östra 
Torggatan i Töreboda”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 69                                                   Dnr 2017/00023  

Verksamhetsplan 2017 för verksamhet teknik 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser att uppdraget är utfört.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2015-01-20 beslutades att ge 
verksamhet teknik i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan ur ett MTG-perspektiv. 

Verksamhet tekniks ledningsgrupp har utifrån detta samt utifrån egna prioriterade 
behov kopplat uppdraget till att skapa en modell som förenar de olika 
verksamhetsområdena i en för verksamhet teknik gemensam målbild med tillhörande 
handlingsplan. I denna modell inryms även de nämndsmål som nämnden årligen 
beslutar om. 

Modellen är uppbyggd av fyra målområden; 

 Medarbetare 

 Kund 

 Miljö 

 Ekonomi 

Inom varje målområde har ledningsgruppen satt övergripande mål som 
verksamheten totalt ska leva upp till inom den tid som målet är angivet på. På en 
övergripande nivå, ledningsgruppsnivå, har sedan prioriterade aktiviteter tagits fram 
som ska syfta till att målen kan uppnås. Nästa steg i arbetet är att varje avdelning, 
arbetsgrupp och vidare till varje medarbetare som sedan bryter ner målen till deras 
nivå och på ett liknande sätt tar fram handlingsplaner/aktiviteter som ska ta 
verksamheten till de uppsatta målen. 

Nämndsmålen återfinns sedan som en aktivitet under den avdelningen som målet 
pekar mot. 

 

Arbetet med att skapa en verksamhetsplan är för verksamheten nytt och behöver 
utvecklas. Inför varje verksamhetsår kommer verksamhetsplanen revideras och 
rapporteras till nämnden.  

Underlag för beslut 

Verksamhetsplan 2017 Verksamhet teknik 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 69 (forts.)                                                  Dnr 2017/00023  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Verksamhetsplan för 
verksamhet teknik 2017”.  

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 70                                                   Dnr 2015/00118  

Tjänstegarantier för tekniska nämnden 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner tjänstegarantin och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beslut.  

Bakgrund 

Johan Abrahamsson (M), dåvarande oppositionsråd, lämnade 2012-02-23 in en 
motion med förslag om att införa tjänstegarantier. Motionären pekade särskilt ut 
områdena bygglov och väghållning.  

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta förslag till tjänstegarantier inom, för kommuninvånarna, strategiskt utvalda 
verksamhetsområden. Uppdraget överlämnades till chefen för sektor ledning för 
beredning.  

Syftet med tjänstegarantierna ska vara att tydliggöra och fastställa kommunens 
servicenivå till kommuninvånarna inom strategiskt utvalda områden. För att uppnå 
syftet med garantierna är det av stor vikt att dessa marknadsförs till 
kommuninvånarna.  

Chefen för sektor ledning samt fritidschefen upprättade, i samverkan med 
representanter för kommunens övriga sektorer, förslag till tjänstegarantier. Förslaget 
innefattade 17 förslag till tjänstegarantier samt två värdighetsgarantier. 
Tjänstegarantierna fastställdes även av respektive nämnd. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2015-03-25 att återremittera ärendet för att tydliggöra att 
kommunens åtaganden är mer långtgående än lagstiftningen. 

Verksamhet teknik har utifrån detta arbetat fram en tjänstegaranti ”Leverans av 
nybyggnadskarta” som är kopplad till samhällsbyggnadsprocessen och syftar till att 
kommunen ska ligga i framkant när det gäller att hantera kommuninvånarnas 
förväntningar på en snabbare process vid nybyggnation. Tjänstegarantin omfattar 
främst kansli, Kart o Mät och VA. Leveranstiden på en nybyggnadskarta är redan 
kort, men med ett bättre processflöde inom verksamheten utlovar verksamhet teknik 
en leveranstid om max 8 arbetsdagar.  

Underlag för beslut 

Tjänstegaranti Mariestad Verksamhet teknik. 

Tjänsteskrivele upprättad av kart- och mätchef Göran Persson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Tjänstegarantier Mariestad för tekniska nämnden”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 71                                                   Dnr 2017/00051  

Remiss - Begäran om synpunkter gällande tillägg till tekniska 
nämndens reglemente om kretsavlopp 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter: 
 

Tekniska nämnden anser att ett tillägg till reglementet inte är nödvändigt utan att det istället står 
MTG-kommunerna fritt att beställa denna tjänst från tekniska nämnden då behov uppstår. 
 
I beaktande ska tas om aktuella kretsavloppsområden ska vara ett VA-verksamhetsområde eller 
inte. I de fall ett verksamhetsområde behöver bildas beslutas detta i respektive kommunfullmäktige 
och då träder VA-taxan in som finansieringsmodell. Ett behov uppstår då att konstruera VA-
taxan så att den är applicerbar i ett sådant område. 
 

I de fall ett VA-verksamhetsområde inte behöver upprättas behöver finansieringsmodell utarbetas 
mellan respektive kommun och Tekniska nämnden beroende på uppdragets storlek och omfattning. 
Finansieringen sker då genom skattemedel och inte genom VA-taxan.  

Bakgrund 

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att rekommendera 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att lägga ansvaret för drift 
och underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda och Gullspångs kommuner på 
tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsen i Gullspång har sedan beslutat remittera ärendet till tekniska nämnden 
för synpunkter.  

 
Töreboda och Gullspångs kommuner har antagna planer för kretsloppsavloppslösning för 
klosettvatten. Begreppet klosettvatten är det avfall som kommer från snålspolande 
vacuumtoaletter, vilket leds till en sluten tank och hämtas till behandlingsanläggningen för 
att därefter spridas på åkermark. Övrigt avloppsvatten så kallad BDT (bad, disk, tvätt) 
renas genom markfiltrering på tomtmark. Kommunerna har ansvaret för hämtning, 
behandling genom hygienisering samt spridning. MTG (Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs) Va-avdelning har aktivt deltagit i planeringsprocessen under cirka ett år. 

 
Verksamhet teknik, som har haft representanter med i kretsavloppsprojektet i Töreboda, 
ser det som naturligt att ansvaret för drift, avtal och ekonomi ligger hos tekniska nämnden 
för de områden där kommunen ansvarar för omhändertagandet av klosettvattnet i 
områden med kretsavloppslösningar. I en framtid kan det finnas exempel på områden där 
man även inom ett VA-verksamhetsområde väljer detta som den tekniska lösningen och då 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 71(forts.)                                                   Dnr 2017/00051  

är det VA-kollektivets ansvar att bedriva verksamheten. Inom ett VA-verksamhetsområde 
är det kommunens VA-taxa som reglerar finansieringen dock är MTG-kommunernas VA-
taxa i dagsläget inte anpassade för denna typ av lösning. I områden där ett VA-
verksamhetsområde inte är beslutat måste en särskild finansieringsmodell upprättas mellan 
aktuell MTG-kommun och Tekniska nämnden. Finansiering ska i sådana fall genom 
skattemedel.  

Underlag för beslut 

Remiss - Begäran om synpunkter gällande tillägg till tekniska nämndens reglemente 
om kretsavlopp.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Remiss - Begäran om 
synpunkter gällande tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsavlopp”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 72                                                   Dnr 2016/00680  

Granskningsremiss för Sandvikshusen, Mariestads centralort 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enligt nedanstående: 

 På plankartan står det att dagvatten ska renas inom respektive fastighet före 
anslutning till kommunens nät. Det bör specificeras vilket vatten som ska 
renas. Kommunen kräver normalt sett inte rening av dagvatten från 
bostadsfastigheter utan enbart om det finns särskilda skäl så som stora 
parkeringar eller annat skäl till att dagvattnet riskerar att bli förorenat. 
Dagvatten från tak och andra ytor som inte riskerar att förorena dagvattnet 
behöver inte renas. 
 

 På bild på sida 20 i planbeskrivningen är en carport placerad över 
kommunens ledningar. På plankartan är området skyddat med prickmark och 
u-område.   
 

 Endast en in/utfart till området bör eftersträvas/får endast anordnas då 
denna korsar en välanvänd gång- och cykelbana.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 februari 2017 om granskning för 
detaljplan för Sandvikshusen, Mariestads centralort.  

Planens syfte är att möjliggöra bostads- och centrumbebyggelse i form av 
flerbostadshus inom planområdet. Utgångspunkten är att det på platsen ska uppföras 
fyra nya flerbostadshus omfattande cirka 140 lägenheter. I dagsläget benämns husen 
”Sandvikshusen”. Planområdet ansluter till befintlig bebyggelse i norr, öster och 
söder.  

Underlag för beslut 

Granskningsremiss gällande planprogram för Sandvikshusen i Mariestad.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik 
Hanna Lamberg och tf. teknisk chef Michael Nordin ” Yttrande på 
granskningsremiss för Sandvikshusen, Mariestads centralort”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 73                                                   Dnr 2016/00066  

Tillgång till tekniska nämndens samt tekniska nämndens 
arbetsutskotts sammanträdeshandlingar 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att handlingar inför arbetsutskottet sammanträde även 
fortsättningsvis bara görs tillgängliga för tekniska nämndens ledamöter och ersättare.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad har gett kommunchefen i uppdrag att 
tillse att samtliga arbetsutskotts handlingar ska tillgängliggöras på kommunens 
hemsida inför sammanträden (Ksau § 35/2017). 

 

Tekniska nämnden beslutade den 16 februari 2016 (TN § 44/2016) att handlingar 
inför arbetsutskottet sammanträde görs tillgängliga för tekniska nämndens ledamöter 
och ersättare samt att handlingar inför tekniska nämndens sammanträde görs 
tillgängliga för samtliga användare av politikerportalen ”Assistenten”.  

 

Beslut om tillgång till sammanträdeshandlingar beslutas av respektive nämnd. Om 
nämnden önskar tillgängligöra arbetsutskottets handlingar på hemsidan behöver 
nämnden fatta ett nytt beslut som upphäver beslutet TN § 44/2016.  

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) yrkar att handlingar inför arbetsutskottet sammanträde även 
fortsättningsvis bara görs tillgängliga för tekniska nämndens ledamöter och ersättare.   
 
Linn Brandström (M), Suzanne Michaelsen Gunnarson och Sven-Inge Eriksson 
(KD) tillstyrker Nilssons (S) yrkande. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Nilssons (S) förslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och tf. teknisk chef 
Michael Nordin ”Publicering av tekniska nämndens arbetsutskotts handlingar på 
hemsidan”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 74                                                   Dnr 2017/00008  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att lägga följande anmälda ärenden till 
handlingarna: 

1. Från kommunstyrelsen i Töreboda, beslut om komplettering av tidigare 
beslut om nya lokaler för daglig verksamhet och elevhem – tillbyggnad av 
Killingen. 
(Ks § 53/2017) 

2. Från kommunstyrelsen i Töreboda, beslut om Ärenderutiner 2017.  
(Ks § 50/2017) 

3. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, uppdrag till 
kommunchefen att utreda och redovisa förutsättningarna för att införa SMS 
parkeringar i Mariestads kommun.  
(Ksau § 52/2017) 

4. Från kommunfullmäktige i Mariestad, överlämnande medborgarförslag om 
sänkt hastighet på del av Leksbergsvägen till tekniska nämnden för beslut. 
(Kf § 1/2017) 

5. Från kommunfullmäktige i Mariestad, beslut om program för uppföljning 
och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare. 
(Kf § 7/2017) 

6. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om att samtliga 
nämnden ska konsekvensbeskriva ramar för drift- och investeringsbudget för 
år 2018 som överensstämmer med tidigare beslutad flerårsplan.  
(Ksau § 70/2017) 

7. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om dialogmöte med 
tekniska nämndens presidium. (Ksau § 77/2017) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 75                                                   Dnr 6433  

Aktuell information/frågor 

  

 

 Arbetsutskottet behandlar ingen aktuell information och frågor på dagens 
sammanträde.   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 76                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskott följande uppdrag till 
verksamhet teknik:  

Skötsel och gestaltning Karlsholmeområdet 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att se över ansvaret för skötsel och 
gestaltning av utemiljön vid Karlsholmeområdet (området innanför staketet). 

Verksamhet teknik får även i uppdrag att ta fram förslag på gestaltning som kan 
utföras med enkla åtgärder.  

 
Revidera handlingsplan för lekplatser i Mariestad 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att revidera handlingsplanen för 
lekplatser. Verksamhet teknik ska tillse att handlingsplanen kompletteras med 
lekplatsen i hamnen samt att den utvidgas.  

 
Badhuset i Mariestad 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att implementera skvalprännor i 
partnering för badhuset samt konsekvensbeskriva kostnaden för implementeringen 
av dessa.   

 

 


