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Tisdagen den 11 april 2017 kl. 14.00
Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet får själv kontakta sin
ersättare för tjänstgöring.
Mariestad den 6 april
Suzanne Michaelsen Gunnarsson
ordförande
Tidplan
Ärende 2 – 4
Ärende 5
Ärende 6 – 7
Fika
Ärende 8 – 16
Ärende 17 -27

Ewa Sallova
nämndsekreterare

kl. 14.00 – 14.30
kl. 14.30 – 14.50
kl. 14.50 – 15.20
kl. 15.20 – 15.35
kl. 15.35 – 16.45
kl. 16.45 -

ÄRENDELISTA
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Förslag: Peter Granath
Torsdagen 11 april 2017

1. Godkännande
n
av dagordning
k
2. Gata
n Mariestad
Omdisponering
k
av
investeringsmedel inom
gatuavdelningens ram 2017,
Mariestad

Hanna Lamberg

Sida

2(4)

ÄRENDELISTA
3. Gata
n Töreboda
Omdisponering
k
av
investeringsmedel inom
gatuavdelningens ram 2017,
Töreboda

Hanna Lamberg

4. Gata
n Gullspång
Omdisponering
k
av
investeringsmedel inom
gatuavdelningens ram 2017,
Gullspång

Hanna Lamberg

5. VAn Mariestad/Gullspång
Överföringsledningar
k
till Askevik
och Moviken

Amanda Haglind

6. Gata/VA
n
Mariestad
Information
k
om projekt Sjölyckan
inför etapp 4

Erik Randén
Johan Bengtsson

7. Gata/VA
n
Mariestad
Revidering
k
av flerårsbudget för
VA- och gatuombyggnad
Stockholmsvägen, övre delen

Johan Bengtsson

8. Uppföljning
n
av driftbudget 2017 i
samband
k
med prognos 1,
Mariestads kommun

Elisabeth Westberg

9. Uppföljning
n
av investeringsbudget
2017
k i samband med prognos 1,
Mariestads kommun

Elisabeth Westberg

10. Ramanalys
n
2018 och
investeringsbudget
k
2018-2020 för
tekniska nämnden Mariestad

Ärendet behandlas på extra tnau 11/4

Elisabeth Westberg
Ärendet behandlas på extra tnau 11/4

11. Uppföljning
n
av driftbudget 2017 i Cathrin Hurtig Andersson
samband
k
med prognos 1, Töreboda
kommun
12. Uppföljning
n
av investeringsbudget
2017
k i samband med prognos 1,
Töreboda kommun

Cathrin Hurtig Andersson
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ÄRENDELISTA
13. Ramanalys
n
2018 och
investeringsbudget
k
2018-2020 för
tekniska nämnden Töreboda

Cathrin Hurtig Andersson

14. Uppföljning
n
av driftbudget 2017 i
samband
k
med prognos 1,
Gullspångs kommun

Cathrin Hurtig Andersson

15. Uppföljning
n
av investeringsbudget
2017
k i samband med prognos 1,
Gullspångs kommun

Cathrin Hurtig Andersson

16. Ramanalys
n
2018 och
investeringsbudget
k
2018-2020 för
tekniska nämnden Gullspång

Cathrin Hurtig Andersson

17. Uppföljning
n
av tekniska nämndens Michael Nordin
målk 2017 i samband med prognos 1
18. Tekniska
n
nämndens mål 2018
k

Michael Nordin

19. Uppföljning
n
av interkontrollplan i
samband
k
med prognos 1

Michael Nordin

20. Gata
n Mariestad
Lekplatsprogram
k
för Mariestads
kommun

Michael Nordin

21. Gata
n Mariestad
Begäran
k
om igångsättningstillstånd
för upprustning och utveckling av
lekplatser 2017 i Mariestad

Michael Nordin

22. Gata
n Mariestad
Revidering
k
av taxor för upplåtelse
av allmän plats

Michael Nordin

23. VAn Töreboda
Omdisponering
k
av medel för
nybyggnad av Hajstorps
avloppsreningsverk

Michael Nordin

24. Delegationsbeslut
n
2017
k

Ärendet behandlas på extra tnau 11/4
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ÄRENDELISTA
25. Anmälan
n
av arbetsutskottets
protokoll
k
2017
26. Aktuell
n
information/frågor
k
27. Uppdrag
n
från tekniska nämnden till
verksamhet
k
teknik

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 78

Dnr 2017/00154

Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens
ram 2017, Mariestad
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsram för
Mariestads kommun 2017 enligt nedan:
Från projekt 2500, Gator (ram):
1. Upprustning gator i samband med beläggningsprogram och Va-saneringar,
2 500 tkr (till projekt 2036):
2. Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid Marieholmsbron – 250 tkr
3. GC-passage Göteborgsvägen vid Badhusbron/Circle K – 250 tkr
Från projekt 2021, Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet (ram):
1. Tillgänglighetsanpassning av passage över Hamngatan mellan Esplanaden
och Fisktorget - 750 tkr
Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestad antog 2006-09-26 Drift- och investeringsbudget
2017. I den har gatuavdelningen tilldelats en investeringsram på 32 000 tkr. För
gatuavdelningen finns bland annat 4 500 tkr avsatta till gatuavdelningen och 1 000 tkr
avsatta för tillgänglighet.
Verksamhet teknik har tagit fram förslag på vilka projekt som ska genomföras under
2017 enligt nedan och vill med denna skrivelse begära omdisponering av
gatuavdelningens tillgängliga investeringsmedel samt få igångsättningstillstånd för
projekten.
Projekt Gator (2500), 4 000 tkr:


Upprustning gator i samband med beläggningsprogram och Va-saneringar,
2 500 tkr



Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid Marieholmsbron – 250 tkr



GC-passage Göteborgsvägen vid Badhusbron/Circle K – 250 tkr

Projekt Tillgänglighetsanpassningar i gaturummet (2021), 1 000 tkr:


Justerandes signatur

Tillgänglighetsanpassning av passage över Hamngatan mellan Esplanaden
och Fisktorget - 750 tkr

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 78 (forts.)

Dnr 2017/00154

Återstår fördelning av avsatta medel för gatuavdelningen med 1 000 tkr.
Gatuavdelningen återkommer med förslag till övrig omdisponering.
Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga platser har tagits med i
arbetet och beräknas uppfyllas.
Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med ändringen att
”Utredning/projektering av tillgänglighetsanpassning av passage för Esplanaden över
Karlagatan - 250 tkr” tas bort.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) yrkande
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”
Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017, Mariestad”.
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-22
Dnr: 2017/00154
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Omdisponering av investeringsmedel inom
gatuavdelningens ram 2017, Mariestad
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsram
för Mariestads kommun 2017 enligt nedan:
 Från projekt 2500, Gator (ram):
1. Upprustning gator i samband med beläggningsprogram och Vasaneringar, 2 500 tkr (till projekt 2036):
2. Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid Marieholmsbron – 250
tkr
3. GC-passage Göteborgsvägen vid Badhusbron/Circle K – 250 tkr
 Från projekt 2021, Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet (ram):
1. Tillgänglighetsanpassning av passage över Hamngatan mellan
Esplanaden och Fisktorget - 750 tkr
2. Utredning/projektering av tillgänglighetsanpassning av passage
för Esplanaden över Karlagatan - 250 tkr
Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestad antog 2006-09-26 Drift- och
investeringsbudget 2017. I den har gatuavdelningen tilldelats en investeringsram
på 32 000 tkr. För gatuavdelningen finns bland annat 4 500 tkr avsatta till
gatuavdelningen och 1 000 tkr avsatta för tillgänglighet.
Verksamhet teknik har tagit fram förslag på vilka projekt som ska
genomföras under 2017 enligt nedan och vill med denna skrivelse
begära omdisponering av gatuavdelningens tillgängliga
investeringsmedel samt få igångsättningstillstånd för projekten.
Projekt Gator (2500), 4 000 tkr:
o Upprustning gator i samband med beläggningsprogram och Vasaneringar, 2 500 tkr
o Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid Marieholmsbron – 250 tkr
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o GC-passage Göteborgsvägen vid Badhusbron/Circle K – 250 tkr
Projekt Tillgänglighetsanpassningar i gaturummet (2021), 1 000 tkr:
o Tillgänglighetsanpassning av passage över Hamngatan mellan
Esplanaden och Fisktorget - 750 tkr
o Utredning/projektering av tillgänglighetsanpassning av passage för
Esplanaden över Karlagatan - 250 tkr
Återstår fördelning av avsatta medel för gatuavdelningen med 1 000
tkr. Gatuavdelningen återkommer med förslag till övrig
omdisponering.
Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga platser
har tagits med i arbetet och beräknas uppfyllas.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”
Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017,
Mariestad”.

Hanna Lamberg
Enhetschef gata/trafik

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 79

Dnr 2017/00155

Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens
ram 2017, Töreboda
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsbudget för
Töreboda kommun 2017 enligt följande:
Gata generellt, 2 000 tkr:
1. Asfaltering - 1 000 tkr
2. Åtgärder Moholms skola - 400 tkr
3. Motveck Gastorp – 100 tkr
4. Korsning Kanalvägen/Kyrkogatan – 500 tkr
Trafiksäkerhetsåtgärder, 300 tkr:
1. Trafiksäkerhetsåtgärder Vallavägen – 100 tkr
2. Trafiksäker passage Sötåsenvägen – 200 tkr
GC-vägar, 1 000 tkr
1. Gång- och cykelväg i Kilenområdet (från lekparken till Sötåsenvägen) – 300
tkr
2. Bergsgatan, etapp 1 – 600 tkr
3. Upprustning gc-vägar – 100 tkr
Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.
Bakgrund

Kommunfullmäktig i Töreboda beslutade 2016-06-20, KS 2015/00247 om följande
investeringsramar för gata 2017:

Justerandes signatur



Tillgänglighet Hin – 200 tkr



Gata Generellt – 2 000 tkr



Trafiksäkerhetsåtgärder – 300 tkr



GC-vägar – 1 000 tkr



LED-belysning – 2 500 tkr



Gatubelysning Kilen – 250 tkr



Belysning Ridbana – 250 tkr

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 79 (forts.)

Dnr 2017/00155

Verksamhet teknik har tagit fram förslag på vilka projekt som ska genomföras under
2017 enligt nedan och vill med denna skrivelse begära omdisponering av
gatuavdelningens tillgängliga investeringsmedel samt få igångsättningstillstånd för
projekten. Återstår fördelning av avsatta medel för tillgänglighet - HIN där
verksamheten återkommer.
Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga platser har tagits med i
arbetet och beräknas uppfyllas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”
Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017, Töreboda”.
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-22
Dnr: 2017/00155
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Omdisponering av investeringsmedel inom
gatuavdelningens ram 2017, Töreboda
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens
investeringsbudget för Töreboda kommun 2017 enligt följande:
 Gata generellt, 2 000 tkr:
1. Asfaltering - 1 000 tkr
2. Åtgärder Moholms skola - 400 tkr
3. Motveck Gastorp – 100 tkr
4. Korsning Kanalvägen/Kyrkogatan – 500 tkr
 Trafiksäkerhetsåtgärder, 300 tkr:
1. Trafiksäkerhetsåtgärder Vallavägen – 100 tkr
2. Trafiksäker passage Sötåsenvägen – 200 tkr
 GC-vägar, 1 000 tkr
1. Gång- och cykelväg i Kilenområdet (från lekparken till
Sötåsenvägen) – 300 tkr
2. Bergsgatan, etapp 1 – 600 tkr
3. Upprustning gc-vägar – 100 tkr
Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.

Bakgrund
Kommunfullmäktig i Töreboda beslutade 2016-06-20, KS 2015/00247 om
följande investeringsramar för gata 2017:
 Tillgänglighet Hin – 200 tkr
 Gata Generellt – 2 000 tkr
 Trafiksäkerhetsåtgärder – 300 tkr
 GC-vägar – 1 000 tkr
 LED-belysning – 2 500 tkr
 Gatubelysning Kilen – 250 tkr
 Belysning Ridbana – 250 tkr

Sida

2(2)

Verksamhet teknik har tagit fram förslag på vilka projekt som ska
genomföras under 2017 enligt nedan och vill med denna skrivelse
begära omdisponering av gatuavdelningens tillgängliga
investeringsmedel samt få igångsättningstillstånd för projekten.
Återstår fördelning av avsatta medel för tillgänglighet - HIN där
verksamheten återkommer.
Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga platser har tagits
med i arbetet och beräknas uppfyllas.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”
Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017,
Töreboda”.

Hanna Lamberg
Enhetschef gata/trafik

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 80

Dnr 2017/00156

Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens
ram 2017, Gullspång
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsram för
Gullspångs kommun 2017 på följande projekt:
1. Asfaltering och upprustning av gator - 800 tkr
2. Asfaltering och iordningställande av parkering Bankgatan/Stationsgatan –
300 tkr
3. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats Skagersvik – 225 tkr
4. Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelväg vid Lysmasken – 125 tkr
5. Projekteringar Centrumgestaltning etapp 2b – 150 tkr
6. Upprustning av lekplatser - 200 tkr
Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat Verksamhet teknik, fastighet-, gata- och
VA-avdelningen, 4 000 tkr i investeringsbudget för 2017. Medlen föreslås delas lika
mellan fastighet och gata. Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och
trygga platser har tagits med i arbetet och beräknas uppfyllas.
Gatuavdelningen har tagit fram förslag på fördelning av investeringsmedlen enligt
följande:


Asfaltering och upprustning av gator 800 tkr



Asfaltering och iordningsställande av parkeringen i korsningen
Bankgatan/Stationsgatan 300 tkr



Tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen i Skagersvik, 225 tkr



Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelväg vid Lysmasken, 125 tkr



Projektering av centrumgestaltning etapp 2b, 150 tkr



Upprustning av lekplatser, 200 tkr

Förslag till fördelat investeringsmedel uppgår med detta till 1 800 tkr.
Återstår 200 tkr till iordningställande av trygg plats samt eventuellt ytterligare
trafiksäkerhetsåtgärder i samband med den Åtgärdsvalsstudie som pågår i
Otterbäcken. Verksamheten återkommer om detta.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 80 (forts.)

Dnr 2017/00156

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg
”Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017, Gullspång”.
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-22
Dnr: 2017/00156
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Omdisponering av investeringsmedel inom
gatuavdelningens ram 2017, Gullspång
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsram
för Gullspångs kommun 2017 på följande projekt:
1. Asfaltering och upprustning av gator - 800 tkr
2. Asfaltering och iordningställande av parkering Bankgatan/Stationsgatan
– 300 tkr
3. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats Skagersvik – 225 tkr
4. Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelväg vid Lysmasken – 125 tkr
5. Projekteringar Centrumgestaltning etapp 2b – 150 tkr
6. Upprustning av lekplatser - 200 tkr
Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat Verksamhet teknik, fastighet-,
gata- och VA-avdelningen, 4 000 tkr i investeringsbudget för 2017. Medlen
föreslås delas lika mellan fastighet och gata. Tekniska nämndens mål om säkra
GCM-passager och trygga platser har tagits med i arbetet och beräknas
uppfyllas.
Gatuavdelningen har tagit fram förslag på fördelning av investeringsmedlen
enligt följande:
 Asfaltering och upprustning av gator 800 tkr
 Asfaltering och iordningsställande av parkeringen i korsningen
Bankgatan/Stationsgatan 300 tkr
 Tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen i Skagersvik, 225 tkr
 Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelväg vid Lysmasken, 125 tkr
 Projektering av centrumgestaltning etapp 2b, 150 tkr
 Upprustning av lekplatser, 200 tkr
Förslag till fördelat investeringsmedel uppgår med detta till 1 800 tkr.
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Återstår 200 tkr till iordningställande av trygg plats samt eventuellt ytterligare
trafiksäkerhetsåtgärder i samband med den Åtgärdsvalsstudie som pågår i
Otterbäcken. Verksamheten återkommer om detta.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg
”Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017,
Gullspång”.

Hanna Lamberg
Enhetschef gata/trafik

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-11

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 108

Dnr 2017/00143

Överföringsledningar till Askevik och Moviken
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att
1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd till att projektera
överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Sjötorp och Askevik.
2. Finansiering sker genom tilldelade medel för ”Projekt 1752
Överföringsledning Sjötorp-Askevik (inkl. Moviken).”
Bakgrund

Kommunfullmäktige för Gullspångs respektive Mariestads kommun har antagit VAplan 2016-2026. I enlighet med VA-planen ska arbetet med att förse områdena
Askevik och Moviken med kommunala vatten- och spillvattentjänster påbörjas 2017
och slutföras under 2019. En översiktlig förstudie till projektet har utförts för att
rekommendera sträckning för överföringsledningar.
De parametrar som undersökts under förstudien är förutsättningarna för att ansluta
områdena till befintliga VA-anläggningar i Otterbäcken och Sjötorp,
kostnadsberäkningar för ledningsdragning för de olika sträckorna samt möjligheten
att koppla fler fastigheter till överföringsledningarna. Nedan redovisas resultatet från
förstudien kortfattat.
De befintliga anläggningarna i Otterbäcken och Gullspång behöver inte åtgärdas för
att klara av en anslutning av fastigheter i Askevik och Moviken. Anläggningarna i
Sjötorp behöver anpassas med byte av 130 meter spillvattenledning och åtgärder på
befintligt avloppsreningsverk motsvarande 2 500 tkr. Det vattentryck som finns i
Sjötorp idag klarar av att försörja de antal hus som finns i Askevik och Moviken i
dagsläget men ökar antalet påkopplade hushåll markant behöver en vattenreservoar
byggas för en uppskattad kostnad om 1-2 miljoner kronor.
Förstudien visar på att om ledningar ska förläggas mellan Askevik och Otterbäcken
görs detta bäst i befintlig gång- och cykelväg. En sådan sträckning blir ca 4,6 km lång
och beräknas kosta ca 7 000 tkr att anlägga exkl. pumpstation/pumpstationer. Om
överföringsledningar ska förläggas mellan Sjötorp och Moviken förläggs denna bäst i
befintlig gång- och cykelväg så långt som möjligt men eftersom gång-och cykelvägen
inte sträcker sig hela vägen behöver ledningen delvis förläggas i blockig skogsmark
med stor risk för berg. Totalt blir en sträckning mellan Sjötorp och Moviken ca 2,5
km lång varav 900 meter inte kan förläggas i cykelväg. Kostnaden för denna
förläggning har uppskattats till knappa 5 000 tkr exkl pumpstation/pumpstationer.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 108 (forts.)

Dnr 2017/00143

I dagsläget görs bedömningen att det utöver de fastigheter som föreslås ingå i
kommunalt verksamhetsområde i Askevik och Moviken kan kopplas på ett tjugotal
fastigheter till en överföringsledning mellan Askevik och Otterbäcken samt att en
sådan ledning skulle kunna nyttjas vid ökad exploatering i södra Otterbäcken. En
överföringsledning mellan Sjötorp och Moviken skulle i dagsläget innebära en
möjlighet att ansluta ett tiotal extra fastigheter till överföringsledningen.
En överföringsledning till Otterbäcken skulle medföra att fyra pumpstationer
belastades och bidrog till ökade driftkostnader av dessa. Om spillvattnet istället
pumpas till Sjötorp blir överföringsledningen kortare och endast en befintlig
pumpstation skulle belastas. Anslutning av Askevik och Moviken mot antingen
Otterbäcken eller Sjötorp skulle inte innebära att extra åtgärder på pumpstationerna
behöver utföras om inte belastningen ökar markant från vad området skulle generera
med dagens omfattning. Om områdena expanderar kan pumparna bytas ut utan att
hela pumpstationerna behöver bytas.
Byggs en överföringsledning mellan antingen Askevik och Otterbäcken eller
Moviken och Sjötorp resulterar det i att antingen Gullspångs kommun eller
Mariestads kommun kommer att sälja respektive köpa vattentjänster av den andra
kommunen. En finansieringsmodell för detta förhållande behöver tas fram innan en
överföringsledning byggs.
Förstudien har resulterat i att verksamhet teknik rekommenderar tekniska nämnden
att anlägga överföringsledningar från Sjötorp. Detta med anledning av;


Investeringskostnaden skiljer sig inte nämnvärt åt



Det stora flertalet av de fastigheter som ska anslutas ligger i Mariestads
kommun



Verksamhet teknik gör bedömningen att Mariestads kommun har större
möjlighet att finansiera investeringen

Underlag för beslut

Karta alternativa sträckningar.
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael
Nordin ”Överföringsledningar till Askevik och Moviken”.
Expedierats till:
Va-strateg Amanda Haglind
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-04-06
Dnr: 2017/00143
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Överföringsledningar till Askevik och Moviken
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd till att projektera
överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Sjötorp och
Askevik.
2. Finansiering sker genom tilldelade medel för ”Projekt 1752
Överföringsledning Sjötorp-Askevik (inkl. Moviken).”

Bakgrund
Kommunfullmäktige för Gullspångs respektive Mariestads kommun har antagit
VA-plan 2016-2026. I enlighet med VA-planen ska arbetet med att förse
områdena Askevik och Moviken med kommunala vatten- och
spillvattentjänster påbörjas 2017 och slutföras under 2019. En översiktlig
förstudie till projektet har utförts för att rekommendera sträckning för
överföringsledningar.
De parametrar som undersökts under förstudien är förutsättningarna för att
ansluta områdena till befintliga VA-anläggningar i Otterbäcken och Sjötorp,
kostnadsberäkningar för ledningsdragning för de olika sträckorna samt
möjligheten att koppla fler fastigheter till överföringsledningarna. Nedan
redovisas resultatet från förstudien kortfattat.
De befintliga anläggningarna i Otterbäcken och Gullspång behöver inte
åtgärdas för att klara av en anslutning av fastigheter i Askevik och Moviken.
Anläggningarna i Sjötorp behöver anpassas med byte av 130 meter
spillvattenledning och åtgärder på befintligt avloppsreningsverk motsvarande
2 500 tkr. Det vattentryck som finns i Sjötorp idag klarar av att försörja de antal
hus som finns i Askevik och Moviken i dagsläget men ökar antalet påkopplade
hushåll markant behöver en vattenreservoar byggas för en uppskattad kostnad
om 1-2 miljoner kronor.
Förstudien visar på att om ledningar ska förläggas mellan Askevik och
Otterbäcken görs detta bäst i befintlig gång- och cykelväg. En sådan sträckning
blir ca 4,6 km lång och beräknas kosta ca 7 000 tkr att anlägga exkl.
pumpstation/pumpstationer. Om överföringsledningar ska förläggas mellan
Sjötorp och Moviken förläggs denna bäst i befintlig gång- och cykelväg så långt
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som möjligt men eftersom gång-och cykelvägen inte sträcker sig hela vägen
behöver ledningen delvis förläggas i blockig skogsmark med stor risk för berg.
Totalt blir en sträckning mellan Sjötorp och Moviken ca 2,5 km lång varav 900
meter inte kan förläggas i cykelväg. Kostnaden för denna förläggning har
uppskattats till knappa 5 000 tkr exkl pumpstation/pumpstationer.
I dagsläget görs bedömningen att det utöver de fastigheter som föreslås ingå i
kommunalt verksamhetsområde i Askevik och Moviken kan kopplas på ett
tjugotal fastigheter till en överföringsledning mellan Askevik och Otterbäcken
samt att en sådan ledning skulle kunna nyttjas vid ökad exploatering i södra
Otterbäcken. En överföringsledning mellan Sjötorp och Moviken skulle i
dagsläget innebära en möjlighet att ansluta ett tiotal extra fastigheter till
överföringsledningen.
En överföringsledning till Otterbäcken skulle medföra att fyra pumpstationer
belastades och bidrog till ökade driftkostnader av dessa. Om spillvattnet istället
pumpas till Sjötorp blir överföringsledningen kortare och endast en befintlig
pumpstation skulle belastas. Anslutning av Askevik och Moviken mot antingen
Otterbäcken eller Sjötorp skulle inte innebära att extra åtgärder på
pumpstationerna behöver utföras om inte belastningen ökar markant från vad
området skulle generera med dagens omfattning. Om områdena expanderar kan
pumparna bytas ut utan att hela pumpstationerna behöver bytas.
Byggs en överföringsledning mellan antingen Askevik och Otterbäcken eller
Moviken och Sjötorp resulterar det i att antingen Gullspångs kommun eller
Mariestads kommun kommer att sälja respektive köpa vattentjänster av den
andra kommunen. En finansieringsmodell för detta förhållande behöver tas
fram innan en överföringsledning byggs.
Förstudien har resulterat i att verksamhet teknik rekommenderar tekniska
nämnden att anlägga överföringsledningar från Sjötorp. Detta med anledning
av;
- Investeringskostnaden skiljer sig inte nämnvärt åt
- Det stora flertalet av de fastigheter som ska anslutas ligger i Mariestads
kommun
- Verksamhet teknik gör bedömningen att Mariestads kommun har större
möjlighet att finansiera investeringen

Underlag för beslut
Karta alternativa sträckningar.
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef
Michael Nordin ”Överföringsledningar till Askevik och Moviken”.

Amanda Haglind
VA-strateg

Michael Nordin
Teknisk chef

Karta visande två alternativa ledningssträckor för överföringsledningar. Blå markering markerar grovt
den sträcka som behöver anläggas oavsett vilken sträcka som väljs för överföringsledningen. Röda
markeringar visar två olika alternativ för ledningsförläggning överföringsledning till Askevik och
Moviken.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 81

Dnr 11125

Information om Projekt Sjölyckan inför etapp 4
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

På uppdrag av Mariestads kommun bygger Verksamhet teknik ett nytt
bostadsområde nordöstra Mariestad. Projektet har haft hög prioritet från start.
Målsättning är att öka bostadsbyggandet i Mariestad genom att skapa ett attraktivt
bostadsområde med sjöutsikt. Etapp 1-3 håller på att slutföras och ytterligare en
etapp, etapp 4 ska nu startas upp. Tekniska nämndens arbetsutskott har begärt
igångsättningstillstånd för etapp 4 av kommunstyrelsens arbetsutskott och har antagit
entreprenören NCC Construction för entreprenaden under förutsättning att
igångsättningstillstånd beviljas. Finansiering sker inom ramen för avsatta
investeringsmedel för Projekt Sjölyckan.
Underlag för beslut

”Delrapport Projekt Sjölyckan inför etapp 4”.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va och gata Johan Bengtsson,
exploateringschef Erik Randén och teknisk chef Michael Nordin ”Information om
Projekt Sjölyckan inför etapp 4”.
Expedierats till:
Projektchef va/gata Johan Bengtsson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-28
Dnr: 2015/00170
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Information om Projekt Sjölyckan inför etapp 4
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner informationen.

Bakgrund
På uppdrag av Mariestads kommun bygger Verksamhet teknik ett nytt
bostadsområde nordöstra Mariestad. Projektet har haft hög prioritet från start.
Målsättning är att öka bostadsbyggandet i Mariestad genom att skapa ett
attraktivt bostadsområde med sjöutsikt. Etapp 1-3 håller på att slutföras och
ytterligare en etapp, etapp 4 är ska nu startas upp. Tekniska nämndens
arbetsutskott har begärt igångsättningstillstånd för etapp 4 av
kommunstyrelsens arbetsutskott och har antagit entreprenören NCC
construction för entreprenaden under förutsättning att igångsättningstillstånd
beviljas. Finansiering sker inom ramen för avsatta investeringsmedel för Projekt
Sjölyckan.

Underlag för beslut
”Delrapport Projekt Sjölyckan inför etapp 4”.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va och gata Johan Bengtsson,
exploateringschef Erik Randén och teknisk chef Michael Nordin ”Information
om Projekt Sjölyckan inför etapp 4”.

Johan Bengtsson
Projektchef va och gata

Erik Randén
Exploateringschef

Michael Nordin
Teknisk chef

Datum: 2017-03-21
Sida: 1 (3)

Delrapport

Utbyggnad av nytt bostadsområde
Sjölyckan
Initiativtagare och kontaktperson för delrapport: Johan Bengtsson och Erik
Randén
Dokumentets författare: Johan Bengtsson och Erik Randén.

1 Inledning
På uppdrag av Mariestads kommun bygger Verksamhet teknik ett nytt
bostadsområde nordöstra Mariestad. Projektet har haft hög prioritet från start.
Målsättning är att öka bostadsbyggandet i Mariestad genom att skapa ett attraktivt
bostadsområde med sjöutsikt.
För att komma igång med utbyggnad av området så tidigt som möjligt byggdes
infartsvägar från Marieforsleden och Lyckans väg samt anslutande VA-ledningar,
el, fiber och gatubelysning till området i egen regi ht 2014/vt 2015.
Samtidigt fortsatte projektering och upphandling för fortsatt utbyggnad av
området. Utbyggnad av bostadsgator i det nya området påbörjades i juni 2015.
.

2 Projektets resultat
Under ht 2015 och 2016 har Mariestad vuxit med en ny huvudgata (Vänergatan)
och sju nya bostadsgator (Segelvägen, Spinnackervägen, Mastvägen, Slörvägen,
Fyrvägen, Lanternavägen och Durkvägen). På Segelvägen och Spinnackervägen
pågår husbyggnation på flera tomter.
Under vt 17 kommer första lagret av återvunnen asfalt att läggas ut på de gator
som färdigställts under ht 16. Därefter kan resterande tomter i etapp 1 och 2
bebyggas. Totalt har 78 tomter byggts ut i etapp 1 och 2. 76 av tomterna är sålda
eller reserverade.
För att uppnå ett bra försäljningsresultat har området marknadsförts intensivt bla.
som en del i drömläge Mariestad.

3 Utvärdering av arbetet i projektet
Arbetet med grovplanering och avjämningssprängning på tomtmark har utförts
för att öka försäljningsvärdet på tomterna och underlätta byggnation för
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tomtköparen. Erfarenhet från Marieäng med liknade förutsättningar har legat till
grund i projektet.
En metod med stegvis färdigställande av bostadsgatorna med ett första lager av
återvunnen asfalt under byggtiden tillämpas. Metoden används för att minska
körskador och höja kvalitén på byggvägar. Resultatet blir en hög slutfinish där
lappning kan undvikas. Erfarenhet från Nya Ekudden och från Trädgårdsstaden i
Skövde har legat till grund för metoden.
Resurser i form av personal och maskiner har varierat under byggtiden för att vara
så effektiv som möjligt. Personal och maskiner är från Mariestadsbygden med
omnejd.
Materialhantering
Området har varit självförsörjande på bergkross och material har kunnat säljas till
andra kommunala projekt.
Sortering av schaktmassor har utförts för att kunna ta fram bra användbart
material som matjord, stenmaterial till krossning samt fyllnadsmassor. Som en
konsekvens av detta har väldigt lite material lämnat området.
Schaktmassor har vid tillgång kunnat erbjudas tomtköpare för att tillgodose
uppfyllnadsbehov.
Återvinning av asfalt från kommunala gator har använts i konstruktion av nya
gator och vägar. Till området har massor från bla. Prismaskolan, Marieäng och
Sjöhagaparken kunnat användas för att täcka massunderskott. Samkörning av
projekt har varit en framgångsfaktor.
Hantering av stubbar har setts som en resurs där stubbar klippts och lagts på tork
för att kunna flisas till bränsle.
Att ha ett gemensamt arbetsrum för dokument och ritningshantering har varit
nödvändigt i projektet.
Projektet har körts med maskinstyrning vilket minskar behovet av utsättning och
bidrar till positiv teknikutveckling.
En förenklad etappindelning har tagits fram av försäljningsskäl., sammanslagning
har skett till färre etapper.

4 Resursredovisning
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I januari 2017 har utbyggnad av Sjölyckan pågått i drygt 2 år. Etapp 1 och 2 är till
stora delar färdiga med undantag för asfaltering av gator. Etapp 3 påbörjas under
februari och beräknas till stor del vara färdig under ht 17.
Byggkostnaden för utbyggnad av området är beräknat ca 80 miljoner, upparbetade
byggkostnader i februari uppgår till 48 miljoner. Den beräknade totalkostnaden
beräknas hålla.
Kostnadsfördelningen mellan Gata/Va är efter de första 2 etapperna 45/55.
I gatukostnaderna ingår kostnader för krossning, sortering och åtgärder på tomtoch naturmark som inte skall belasta VA.

5 Överlämnande
Besiktningsfilmning, provtryckning och godkännande av utbyggda ledningar allt
eftersom gator byggts färdigt. Ledningar och brunnar mäts in innan återfyllning.
Delbesiktning av gator och ledningar sker innan de tas i bruk och klartecken för
husbyggnation ges.

5.1 Kvarstående frågor

En ledning för rundmatning av vatten från Hösvängen är aktuell för att trygga
vattenförsörjningen till området.
Att ta fram en genomförandeplan för att på bästa sätt färdigställa området till rätt
nivå beroende på faktorer som hur fort hus och tomter färdigställs. Risk finns
annars för skador i samband med byggnation.
Avvakta med att bygga ut busshållplatser till tätortstrafik kommer igång.
5.2 Om fortsatt arbete

Fortsatt arbete med projektering för utbyggnad av Etapp 4 är på gång.
Mest fördelaktigt ur tids- och resursbrist är att fortsätta arbetet med redan
etablerade entreprenören även för etapp 4 inom ramen för VA-avtalet.
Stadsplanavdelningen har inlett arbetet med en ny detaljplan för en ny etapp i
Sjölyckan norr om befintligt område.

Sammanträdesprotokoll
Sida 1

Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 83

Dnr 2015/00417

Revidering av flerårsbudget för VA- och gatuombyggnad
Stockholmsvägen, övre delen
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till reviderad flerårsbudget för vaoch gatuombyggnad Stockholmsvägen, övre delen enligt nedanstående:
Från tidigare beslutad budget:
2018
VA:
8 mnkr
Gata
4 mnkr
Till:
VA:
Gata

2018
8 mnkr
4,2 mnkr

2019
0
4,5 mnkr

2020
-

2019
8 mnkr
3,6 mnkr

2020
8 mnkr
4,2 mnkr

Bakgrund

Inför ombyggnad av Stockholmsvägen, övre delen har en flerårsbudget tagits fram
för perioden 2016-2018. Denna flerårsbudget är baserad på nyckeltal från tidigare
etapper.
Efter att projektering för övre delen på sträckan Mariagatan-Madlyckevägen utförts
har en detaljerad budget och tidplan för sträckan tagits fram. Kostnaderna för
etappen visar att förutsättningarna från tidigare etapper inte är jämförbara med
kommande etapper. Verksamhet teknik har därför fått i uppdrag av Tekniska
nämnden att revidera flerårsbudget och tidplan för Stockholmsvägens kommande
etapper.
Ekonomi
Anslagna medel åren 2016-2018 uppgår till 8 miljoner årligen och bedöms räcka för
ombyggnad av VA-ledningsnätet från Mariagatan-Ladukärrsvägen inkl.
dagvattenanläggningen i Sjöhagaparken.
Återstående delar från Ladukärrsvägen till Vattentornet bedöms med siffror från
pågående etapp att kosta 16 miljoner. En fördröjning av dagvatten vid
Ladukärrsvägen med avrinningsområde mot Stockholmsvägen bedöms kosta
ytterligare 2 miljoner.
Kommande etapper bjuder på nya utmaningar och möjligheter. För att lämna bättre
siffror för ekonomin kring fortsatt arbete behöver utredning och detaljprojektering
utföras.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 83 (forts.)

Dnr 2015/00417

Tider och etapper
Etapp Mariagatan till Madlyckevägen utförs under 2016-2017.
Etapp Madlyckevägen till Ladukärrsvägen 280m, plan 2018.
Etapp Ladukärrsvägen till Klippgatan, 240m, plan 2019.
Etapp Klippgatan till Vattentornet 280, plan 2020.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef
Michael Nordin ”Revidering av flerårsbudget för VA-ombyggnad Stockholmsvägen,
övre delen”.
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Projektchef va/gata Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2017-03-24
Dnr: 2015/00417
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Revidering av flerårsbudget för VA- och
gatuombyggnad Stockholmsvägen, övre delen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till reviderad flerårsbudget för
va-ombyggnad Stockholmsvägen, övre delen enligt nedanstående:
Från tidigare beslutad budget:
2018
VA:
8 mnkr
Gata
4 mnkr
Till:
VA:
Gata

2018
8 mnkr
4,2 mnkr

2019
0
4,5 mnkr

2020
-

2019
8 mnkr
3,6 mnkr

2020
8 mnkr
4,2 mnkr

Bakgrund
Inför ombyggnad av Stockholmsvägen, övre delen har en flerårsbudget tagits
fram för perioden 2016-2018. Denna flerårsbudget är baserad på nyckeltal från
tidigare etapper.
Efter att projektering för övre delen på sträckan Mariagatan-Madlyckevägen
utförts har en detaljerad budget och tidplan för sträckan tagits fram.
Kostnaderna för etappen visar att förutsättningarna från tidigare etapper inte är
jämförbara med kommande etapper. Verksamhet teknik har därför fått i
uppdrag av Tekniska nämnden att revidera flerårsbudget och tidplan för
Stockholmsvägens kommande etapper.
Ekonomi
Anslagna medel åren 2016-2018 uppgår till 8 miljoner årligen och bedöms räcka
för ombyggnad av VA-ledningsnätet från Mariagatan-Ladukärrsvägen inkl.
dagvattenanläggningen i Sjöhagaparken.
Återstående delar från Ladukärrsvägen till Vattentornet bedöms med siffror
från pågående etapp att kosta 16 miljoner. En fördröjning av dagvatten vid
Ladukärrsvägen med avrinningsområde mot Stockholmsvägen bedöms kosta
ytterligare 2 miljoner.
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Kommande etapper bjuder på nya utmaningar och möjligheter. För att lämna
bättre siffror för ekonomin kring fortsatt arbete behöver utredning och
detaljprojektering utföras.

Tider och etapper
Etapp Mariagatan till Madlyckevägen utförs under 2016-2017.
Etapp Madlyckevägen till Ladukärrsvägen 280m, plan 2018.
Etapp Ladukärrsvägen till Klippgatan, 240m, plan 2019.
Etapp Klippgatan till Vattentornet 280, plan 2020.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk
chef Michael Nordin ”Revidering av flerårsbudget för VA-ombyggnad
Stockholmsvägen, övre delen”.

Johan Bengtsson
Projektchef va/gata

Michael Nordin
Teknisk chef

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 84

Dnr 2017/00001

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1,
Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i
Mariestads kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat
på +/- 0 tkr när det gäller den ordinarie verksamheten.
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr.
Bakgrund

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

Prognos 1 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk
chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1,
Mariestads kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-30
Dnr: 2017/00001
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med
prognos 1, Mariestads kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i
Mariestads kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett
resultat på +/- 0 tkr när det gäller den ordinarie verksamheten.
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr.

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

Underlag för beslut
Prognos 1 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med
prognos 1, Mariestads kommun”.

Elisabeth Westberg
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Teknisk chef

2017-03-30

Prognos 1, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-03.

MTG Teknisk nämnd
Verksamhetsområde

Budget

Prognos

Avvikelse

Kommentar

Verksamhet Teknik
Mariestad
Administration

Kart- och mätavdelningen

Gatuavdelningen (driftverksamhet)

Projektavdelningen VA och gata

Fastighetsavdelningen
Städavdelningen

Summa skattefinansierad vht:

86

86

0 Verksamheten beräknas gå mot budget.

2 233

2 233

0 Verksamheten beräknas gå mot budget.

29 426

29 426

0 Verksamheten beräknas gå mot budget.

0

0

0 Verksamheten beräknas gå mot budget.

108 953

108 953

0

0

140 698

140 698

Verksamheten beräknas gå mot budget. Detta år har dock ytterligare ett
avkastningskrav om 1 000 tkr påförts avdelningen samt att avdelningen har
ytterligare en post på 1 200 tkr att hantera under året avseende besparing
EPC. Ramavdraget avseende komponentavskrivning har dock minskat med
0 500 tkr.
0 Verksamheten beräknas gå mot budget.

2017-03-30

Prognos 1, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-03.

MTG Teknisk nämnd
Verksamhetsområde

Redovisade avvikelser är alla budgeterade uttag ur verksamhetens fonder
Budget

Prognos

Avvikelse

Kommentar
Ingående balans 2017-01-01 VA-fond: 8 tkr.

Verksamhet Teknik
Mariestad

VA-avdelningen

0

0

0 Verksamheten beräknas gå mot budget.

Summa avgiftsfinansierad vht mot fond:

0

0

0

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

0

0

0

Summa:

0

0

0

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 85

Dnr 2017/00002

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 1, Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbudget
samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett
budgetunderskridande med totalt ca 47 765 tkr för tekniska nämndens budget
respektive ca 15 833 tkr för exploatering.
Bakgrund

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

Prognos 1 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun,
rev 2017-04-03.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 1, Mariestads kommun, rev 2017-04-04”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-04-04
Dnr: 2017/00002
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i
samband med prognos 1, Mariestads kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens
investeringsbudget samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen
innebär ett budgetunderskridande med totalt ca 47 765 tkr för tekniska
nämndens budget respektive ca 15 833 tkr för exploatering.

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

Underlag för beslut
Prognos 1 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads
kommun, rev 2017-04-03.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i
samband med prognos 1, Mariestads kommun, rev.2017-04-04)

Elisabeth Westberg
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Teknisk chef

2017-03-31
rev. 2017-04-03, 2017-04-05

Tekniska nämnden MTG
Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun
Prognostillfälle: 1

Budget 2017

Verksamhet
VA-avdelningen
Kart- och mätavdelningen
Gatuavdelningen
Fastighetsavdelningen
Städavdelningen
Summa:

Budget
(KF)
43 900
100
33 000
183 400
200
260 600

Omdisp.
Ombudg. inom TN
8 012
0
11 540
3 836
0
23 388

0
0
3 100
0
0
3 100

Tillägg
från Ks
0
0
0
200
0
200

Tillägg
från Kf
0
0
0
11 000
0
11 000

Totalt
beslutad
budget
51 912
100
47 640
198 436
200
298 288

Utfall
intäkter
2017
t.o.m.
170331

Utfall
Avvikelse vid prognos 1
kostnader
Prognos 1 =
= skillnad mellan
2017
bedömd kostnad budget totalt och
t.o.m.
170331
under år 2017
prognos för år 2017
-9
0
0
0
0
-9

3 624
0
2 233
36 759
54
42 670

32 105
100
47 839
170 279
200
250 523

19 807
0
-199
28 157
0
47 765

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Mariestads kommun
VA-avdelningen

Budget
2017

Proj.nr.

Projekt

1701

Förnyelse ledningsnät (ram)

xxxx

Förnyelse anläggningar ovan mark
(ram)

1740

Verksamhetsområde Sjöängen

1741

VA-sanering Segolsgatan

1742

Totalt
beslutad
budget

11 000

2 000

Utfall
intäkter
2017
t.o.m.
170331

Utfall
kostnader
2017
t.o.m.
170331

0

0

0

0

Prognos 1 =
bedömd
kostnad
under år
2017

Avvikelse vid
prognos 1 =
skillnad mellan
budget totalt och
prognos för år 2017 Kommentarer

0

Medel omdisponeras till mer specificerade projekt
under året. Positiv avvikelse nu täcker nedanstående
11 000 underskott.

0

Medel omdisponeras till mer specificerade projekt
under året. Positiv avvikelse nu täcker nedanstående
2 000 underskott.
Avser kapacitetsförbättrande åtgärder på befintligt
ledningsnät samt anslutning av flera fastigheter. Delar
av övertagandekostnaden fås tillbaka från Ks efter
-1 123 värdering. Summan är dock mycket osäker.
VA-sanering p.g.a. driftstörningar. Projektet påbörjat i
oktober. Resterande kostnader går på 2017. Enligt
beslut i Tn § 183 ska 924 tkr omföras till projekt 2087
-300 Gatuombyggnad Segolsgatan.

-1 123

0

34

0

940

-9

1 776

1 240

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

12 907

0

27

9 000

-295

0

1 785

4 000

465
2 798

0
0

2
0

200
3 000

1748

Verksamhetsområde Fors Ullervad
VA-sanering Björsätersvägen
Fjärrvärmepåkoppling Mariestads
avloppsreningsverk

365

0

0

365

1749

VA-sanering Trumpetvägen

-35

0

0

3 000

Avser nettokostnaden för byggnation av ett nytt
265 verksamhetsområde. Viss återställning återstår.
-202
Projektet påbörjades 2016 och uförs i Vänerenergis
0 regi. Slutfakturering kvarstår.
VA-sanering, kostnad osäker i dagsläget. Start i
-3 035 augusti.

1750

VA-sanering Munkströmsvägen,
Ullervad

-10

0

0

5 000

-5 010 Planerad byggstart under våren.

1743
1744
1747

3 907 Avser sträckan Maria-rondellen till Madlyckevägen.
Avser dagvattenanläggning i Sjöhagaparken.
-4 295 Finansieras av projekt 1742.

Budget
2017

Proj.nr.
1751
1751

1752
1753

Projekt
VA-plan 2017-2026: Nya
verksamhetsområden - intäkter
VA-plan 2017-2026: Nya
verksamhetsområden - kostnader
VA-plan 2017-2026:
Överföringsledning Sjötorp-Askevik
(inkl. Moviken)
Sjötorps ARV, kapacitetsförbättrande åtgärder

Summa VA:

Totalt
beslutad
budget

Utfall
intäkter
2017
t.o.m.
170331

Utfall
kostnader
2017
t.o.m.
170331

Prognos 1 =
bedömd
kostnad
under år
2017

Avvikelse vid
prognos 1 =
skillnad mellan
budget totalt och
prognos för år 2017 Kommentarer
-6 100 Intäkter för verksamhetsområden kommer inte i år.

-6 100

0

0

0

8 000

0

0

1 300

6 700 Till största delen endast projekteringskostnader 2017.

17 000

0

0

1 000

4 000

0

0

4 000

16 000 Till största delen endast projekteringskostnader 2017.
Utredning/projektering pågår. Ombyggnad hösten
0 2017.

51 912

-9

3 624

32 105

19 807

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Mariestads kommun
Kart- och mätavdelningen

Budget
2017

Proj.nr.
1600

Projekt
Mätinstrument

Summa Kart och Mät:

Prognos 1
Utfall
Utfall
intäkter kostnader = bedömd
Totalt
kostnad
2017
2017
beslutad
under år
t.o.m.
t.o.m.
budget
170315
170315
2017
100
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
100

Avvikelse vid
prognos 1 =
skillnad mellan
budget totalt och
prognos för år
2017
Kommentarer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Mariestads kommun
Gatuavdelningen

Budget
2017

Proj.nr.

Projekt

2500

Gator (ram)

Totalt
beslutad
budget
4 000

Utfall
intäkter
2017
t.o.m.
170331

Utfall
kostnader
2017 t.o.m.
170331
0

0

Prognos 1 =
bedömd
kostnad
under år
2017
0

Avvikelse vid
prognos 1 =
skillnad mellan
budget totalt och
prognos för år
2017
Kommentarer
4 000

2006

Stockholmsvägen, omgestaltning

7 000

0

33

6 000

1 000

2021

Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet

1 080

0

0

1 080

0

2024

Upprustning lekparker

2 500

0

209

2 500

0

2032

Universitetsbron

7 188

0

336

9 200

-2 012

2036

Upprustning av gator

453

0

0

2 453

-2 000

2040
2061
2063
2066

Upprustning av
småbåtshamnar/naturhamnar
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror Kronstrands
gata
Upprustning av GC-väg utmed
Strandvägen
Cirkulation Leksbergsv./Marieforsleden
södra

3 637

0

27

3 600

149

0

0

149

227

0

0

100

70

0

1

50

Etapp 3 sträcker sig mellan Mariagatan och
Madlyckevägen. Sträckan delas på mitten i två
etapper.
Avser tillgänglighetsanpassning mellan
Esplanaden och fisktorget.
Upprustning av prioriterade lekplatser utifrån
gjord inventering.
Avser projektering och entreprenad.
Tilläggsanslag behöver äskas.
Upprustning av gator bl.a. i samband med
beläggningsprogrammet, VA-saneringar och
ombyggnader. Medel kommer omdisponeras
från projekt 2500.

Åtgärder i Skärgården, piren i hamnen, plan för
hamnområdet, m.m. Myndighetskajen och VAledningar är i utrednings- och
projekteringsskede. Osäkert kostnadsmässigt i
37 detta skede.
0 Byggs i höst.
127 Slutförs under året.
20 Slutreglering.

Budget
2017

Totalt
beslutad
budget

Avvikelse vid
prognos 1 =
skillnad mellan
budget totalt och
prognos för år
2017
Kommentarer

Prognos 1 =
bedömd
Utfall
kostnader kostnad
2017 t.o.m. under år
170331
2017

Utfall
intäkter
2017
t.o.m.
170331

Proj.nr.

Projekt

2067

Östra Järnvägsg. GC-väg och parkering
(mot Vänershof)

-124

0

0

200

2071

Beläggningsprogrammet, funktionsavtal
och upprustning korsningar

6 000

0

14

6 000

2072

GC-väg Södra vägen

2073

Tillgänglighetsanpassning Österlånggatan

2074
2075
2077
2078
2079
2082
2084
2085
2087

Summa Gata:

Kostnaden för gatuombyggnaden har ökat
-324 p.g.a. sämre trottoar och parkering än beräknat.
0
I projektet förväntas en kommande ersättning
-93 för samförläggning av kablar.

-93

0

483

0

-928

0

84

-236

Tidanpromenaden
Gärdesparken/Universitetsparken
Utbyggnad bussterminal
Pendlarparkering vid resecentrum

-55
1 253
553
350

0
0
0
0

5
164
539
0

100
800
539
0

-692 Intäkter från fastighetsägarna förväntas.
Prognosen avser färdigställande av etappen
-155 Magasinsgatan-Kungsgatan.
453 Avser arbetet enligt prioriteringslista.
14 Samfinansiering med Västtrafik.
350 Avvaktar dialog med Trafikverket.

Trafiklösningar i samband med Skolor Väst
(inkl. cirkulation)
Cykelnätsplan
Sjöstaden, etapp 2017GC-väg till kv. Nålen
Gatuombyggnad Segolsgatan

6 780
6 500
1 000
100
0

0
0
0
0
0

317
21
0
0
0

6 780
6 500
1 000
100
924

0 Beräknas klart i augusti 2017.
0 Arbete utifrån den antagna cykelnätsplanen.
0
0
-924

47 640

0

2 233

47 839

-199

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Mariestads kommun
Fastighetsavdelningen
Budget
2017

Proj.nr.

Projekt

2507

Övriga fastigheter

2488

Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks § 64)

Utfall
intäkter
2017 t.o.m.
170331

Totalt
beslutad
budget

Prognos 1 =
bedömd
kostnad
under år
2017

Utfall
kostnader
2017 t.o.m.
170331

3 500

0

0

0

36

0

0

36

2491

Ny skola väster, Unica

41 220

0

14 561

40 720

2492

Ny skola väster, Prisma

44 367

0

14 439

44 367

2493

Ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola

23 930

0

129

15 000

2494
2496
2499
2540
2548

Ombyggnad av Rotundan 2015
Nybyggnad förskola Tidavad
Brunnsberg, tillbyggnad/renovering
Ombyggnation Västerängs pistolskyttebana
Ombyggnation Västerängs gevärsskyttebana
Badhuset, tillgänglighet & utbyggnad
undervisn.bassäng
Byte av sportgolv i Högelidsskolans
gymnastikhall
Rivning Vänershofshallen/ny gestaltning
Timmermansgård
Kronopark, ny förskola
Sjölyckan, ny förskola
Förskolor Kronopark och Sjölyckan,
uppgradering till passivhus med vätgasdrift

3 836
4 386
1 281
193
200

0
0
0
0
0

0
1 511
159
124
0

5 936
4 386
1 281
154
200

13 858

0

0

13 858

800
2 400
1 500
10 400
0

0
0
0
0
0

450
18
0
0
0

450
2 400
1 500
3 000
0

2541
2542
2543
2544
2545
2546

2547

Gräshoppan 14, Hjortstigen

Delsumma ovanstående projekt:

0

Avvikelse vid
prognos 1 =
skillnad mellan
budget totalt och
prognos för år
2017
Kommentarer
Kan komma att omdisponera belopp till projekt 2522
3 500 om sökt bidrag där uteblir.
0 Mindre kvarstående arbeten.
Skolan är inflyttningsklar till skolstart ht 2017.
Kvarstående medel ska gå till avetablering av moduler
500 för Hertigens förskola år 2018.
Skolan är inflyttningsklar till skolstart ht 2017, förutom
rivning av Lockerudsskolan samt färdigställande av
0 skolgård.
Ytterligare 5 350 tkr i budgetmedel förväntas erhållas
8 930 enligt förslag till beslut i Ks § 34, 2017-03-13 (till Kf).
4 mnkr är budgeterat från början, ytterligare 2,1 mnkr
avser EPC-åtgärder. Större delen av kostnaden
-2 100 kommer under år 2017.
0
0 Avser kvarstående markarbeten m.m.
39
0
0
350
0
0 Kostnader i samband med flytt av byggården.
7 400
0
0

11 000

0

41

9 000

162 907

0

31 432

142 288

Byggstart är ej bestämd ännu, betalningsplan inväntas
2 000 senare, prognosen är därför något osäker.
20 619

Budget
2017

Proj.nr.

Projekt

Totalt
beslutad
budget

Utfall
intäkter
2017 t.o.m.
170331

Avvikelse vid
Prognos 1 = prognos 1 =
bedömd
skillnad mellan
kostnad
budget totalt och
under år
prognos för år
2017
2017
Kommentarer

Utfall
kostnader
2017 t.o.m.
170331

Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + Riktat fastighetsunderhåll (gemensam investeringsram)
2489

Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + RUH

2520

Riktat fastighetsunderhåll, Vadsboskolan

2521

Energieffektiviseringsprojekt (EPC),
Vadsboskolan

2522

Riktat fastighetsunderhåll, Tunaholmsskolan

2523

Energieffektiviseringsprojekt (EPC),
Tunaholmsskolan

2524

Riktat fastighetsunderhåll, Ullervads skola

2525

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), Ullervads
skola

2527

Energieffektiviseringsprojekt (EPC),
Sikelvingens förskola

2529

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), Skrivarens
förskola

Riktat fastighetsunderhåll, Biblioteket
2530
Delsumma EPC + RUH projekt:

Summa Fastighet, totalt:

35 000

0

0

6 000

Övergripande medel på 35 mnkr ska omdisponeras till
29 000 nedanstående projekt.

-4 921

0

1 047

5 150

791

0

692

950

1 893

0

-450

6 318

-1 324

0

1 550

6 525

Underskott täcks av budget 2017. Mer bidrag erhålls
under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser
-10 071 kostnader exkl. bidrag.
Underskott täcks av budget 2017. Mer bidrag erhålls
under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser
-159 kostnader exkl. bidrag.
Förväntat bidrag ca 825 tkr ingår i prognosen (30 %
utbetalt bidrag fördelat på EPC 45 % och underhåll 55
-4 425 %).
Förväntat bidrag ca 675 tkr ingår i prognosen (30 %
utbetalt bidrag fördelat på EPC 45 % och underhåll 55
-7 849 %).

525

0

366

-934

1 459 I prognosen antas att bidrag beviljas om ca 1,6 mnkr.

1 123

0

1 003

1 123

0

340

0

0

390

-50

53

0

108

420

-367

2 049
35 529

0
0

1 011
5 327

2 049
27 991

0
7 538

198 436

0

36 759

170 279

28 157

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Mariestads kommun
Städavdelningen

Budget
2017

Proj.nr.
1610

Summa Städ:

Projekt
Inventarier städavdelningen

Avvikelse vid
Prognos 1 = prognos 1 =
Utfall
Total
bedömd
skillnad mellan
intäkter Utfall
budget 2017
budget totalt och
kostnader kostnad
inkl.
prognos för år
t.o.m.
2017 t.o.m. under år
äskande 170331 170331
2017
2017
Kommentarer
200
0
54
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
54
200
0

2017-03-31

Tekniska nämnden MTG
Sammanställning investeringsprojekt Exploateringsfastigheter
Prognostillfälle: 1

Budget 2017
Verksamhet

Budget
(KF)

Tillägg
Ombudg. Omdisp. från Ks

Tillägg
från Kf

Totalt
beslutad
budget

Utfall
intäkter
2017
t.o.m.
170331

Utfall
kostnader
Prognos 1 =
2017
bedömd kostnad
t.o.m.
170331
under år 2017

Avvikelse vid prognos
1 = skillnad mellan
budget totalt och
prognos för år 2017

Exploateringsverksamhet

17 500

-3 669

-3 100

0

10 100

20 831

-6 385

8 807

4 998

15 833

Summa:

17 500

-3 669

-3 100

0

10 100

20 831

-6 385

8 807

4 998

15 833

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Mariestads kommun
Exploateringsverksamhet

Budget
2017

Proj.nr. Projekt

Totalt
beslutad
budget

VA-avdelningens projekt
Anslutningsavgift tomter
1002
Exploatering Sjölyckan
1008
Eken 2
1015
Hindsberg (VA)
2022
2038
2038

Karlslund - intäkter
Karlslund - kostnader

0
6 911
0
1 376
0
3 000

Prognos 1 =
bedömd
Utfall
kostnader kostnad
2017 t.o.m. under år
170331
2017

Utfall
intäkter
2017
t.o.m.
170331

0
-4 584
0
0
0
0

0
569
0
343
0
147

0
-2 334
-300
1 376

Avvikelse vid
prognos 1 =
skillnad mellan
budget totalt och
prognos för år
2017
Kommentarer

0
9 245
300
0 Diket är klart och borrning är planerad.

0
2 300

Anslutningspunkter för två tomter kommer att
0 komma in, dock osäkert om vilket år (2017/2018).
700

Ska bokföras om till andra specifika projekt under
-300 året.

Gatuavdelningens projekt
1010

Exploateringsprojekt (ram)

1015
1016

Eken 2
Näckrosen 15

2022
2038
2038
2080

Hindsbergsområdet
Karlslund - intäkter
Karlslund - kostnader
Vätgasstation Hindsberg

2083

Kvarteret Fräsen

Intäkter, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng

3 390

0

0

3 690

0
300

0
0

0
0

-1 200
300

-276
0
2 014
101

0
0
0
0

0
0
12
67

-600
-1 500
900
101

-281

0

0

-253

Försäljning av Eken 2, påkoppling av VA enligt
1 200 tidigare avtal.
0
Underskottet beräknas täckas av kommande
324 tomtförsäljningar 2017/2018.
1 500 Försäljning av två tomter.
1 114
0
Inväntar intäkt från tomtköpare. Restarande del
-28 täcks av projekt 1010.

Budget
2017

Proj.nr. Projekt

1001

Totalt
beslutad
budget

Ekudden Smedjehagen 2005intäkter

1003
1009
1011
1013

Exploatering Marieäng
intäkter
Anslutningsavgifter gata, Marieäng
Intäkter tomtförsäljning Sjölyckan
Västra Ekudden

xxxx
(1008)

Försäljning Sjölyckan, Ekudden,
Marieäng

Prognos 1 =
bedömd
Utfall
kostnader kostnad
2017 t.o.m. under år
170331
2017

Utfall
intäkter
2017
t.o.m.
170331

0

0

0

1 726
873
8 324
0

0
0
-1 801
0

-276
0
0
0

-20 000

0

0

Avvikelse vid
prognos 1 =
skillnad mellan
budget totalt och
prognos för år
2017
Kommentarer

0

Asfalteringsarbeten och cykelvägar samt övrigt
färdigställande av Nya Ekudden. Markarbeten vid
0 Galeasen är klart, resten utförs 2017.

-1 826
-200
-20 000
0

Mindre kostnader i samband med tomtförsäljning
och färdigställande av gång/ cykelvägar.
3 552 Kompenseras av tomtförsäljning.
1 073 Anslutningsavgift.
28 324
0 Tomtförsäljningar.
-20 000 Se respektive projekt nedan.

Kostnader, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng

1001

Ekudden Smedjehagen 2005kostnader

1013

Västra Ekudden

1003

Exploatering Marieäng
kostnader

1008

Exploatering Sjölyckan gata

1012

Exploatering Ullervad 31:1

1 000

-35

0

0

150

0

1 000

2 300

-2 201

0

25

150

4 349

0

7 142

10 834

160

0

0

160

Fastighetsavdelningens projekt
Murklan 5 & 6
1014

10 100

0

628

10 100

Summa Exploatering:

20 831

-6 385

8 807

4 998

Asfalteringsarbeten och cykelvägar samt övrigt
färdigställande av Nya Ekudden. Markarbeten vid
0 Galeasen är klart, resten utförs 2017.
Total kostnad är beräknad till 16 mnkr, intäkt till 19
mnkr. Budgetmedel tas upp i Budget 2018-2020.
Årets kostnader avser projektering samt markköp.
-2 335 Medel för markköp äskas separat under år 2017.
Mindre kostnader i samband med tomtförsäljning
och färdigställande av gång/ cykelvägar.
-2 351 Kompenseras av tomtförsäljning.
Avser färdigställande av huvudgata, bussgator
-6 485 samt bostadsgator.
Prognos avser planarbete. Kalkyl för
0 genomförande kommer i anslutning till samrådet.

0 Avser byggnation av mindre flerbostadshus.
15 833

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-11

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 107

Dnr 2017/00052

Ramanalys 2018 och investeringsbudget 2018-2020 för
tekniska nämnden Mariestad
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden överlämnar förslaget på åtgärdsbeskrivning avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Mariestads
kommun till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska redovisa en åtgärdsbeskrivning avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Mariestads
kommun.
När det gäller den preliminära driftbudgeten ska verksamhet teknik åtgärdsbeskriva
ett förslag som baseras på en oförändrad ram.
Underlag för beslut

Åtgärdsbeskrivning för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt
förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk
chef Michael Nordin ”Åtgärdsbeskrivning för Tekniska nämndens preliminära
driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Mariestads
kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Datum: 2017-04-07
Dnr: 2017/00052
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Åtgärdsbeskrivning för Tekniska nämndens
preliminära driftbudget år 2018 samt
förslag till investeringsbudget 2018-2020 i
Mariestads kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden överlämnar förslaget på åtgärdsbeskrivning avseende
preliminär driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget
2018-2020 i Mariestads kommun till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Tekniska nämnden ska redovisa en åtgärdsbeskrivning avseende
preliminär driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget
2018-2020 i Mariestads kommun.
När det gäller den preliminära driftbudgeten ska verksamhet teknik
åtgärdsbeskriva ett förslag som baseras på en oförändrad ram.

Underlag för beslut
Åtgärdsbeskrivning för tekniska nämndens preliminära driftbudget år
2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Mariestads
kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
och teknisk chef Michael Nordin ”Åtgärdsbeskrivning för Tekniska
nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till
investeringsbudget 2018-2020 i Mariestads kommun”.

Elisabeth Westberg
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Teknisk chef

2017-04-06
rev. 2017-04-11

INVESTERINGSBUDGET 2018 med plan 2019-2020
Investeringstyper
Disponibelt - Disp
Nyinvestering - Ny
Ersättningsinvestering (Reinvestering) - Ers
Rationaliseringar - Rat

Exploatering - Exp
20 - Tekniska nämnden skattefinansierat
Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningen, ofördelad ram
Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. Riktat
fastighetsunderhåll
Badhuset, tillgänglighet & utbyggnad
undervisningsbassäng
Kronopark, ny förskola
Sjölyckan, ny förskola
Förskolor Kronopark och Sjölyckan, uppgradering till
passivhus med vätgasdrift
Summa Fastighetsavdelningen:

Belopp för nämnden att disponera.
Nya investeringar som medför ökade driftskostnader.
Ersätter befintliga inventarier eller anläggningar.
Investering som medför lägre driftskostnader.
Investeringar i samband med nya
exploateringsområden innebär ökade drift- o
kapitalkostnader.
Typ av investering Disp/Ny/Ers/Rat/Exp

2018

2019

2020

Disp

3 500

3 500

3 500

Rat

10 000

0

0

Ny/Ers
Ny
Ny

15 000
20 000
10 000

0
20 000
20 000

0
0
20 000

Ny

0
58 500

20 000
63 500

20 000
43 500

Gatuavdelningen
Gator (ram)
Cykelnätsplan
Genomförande Trafiksäkerhetsprogram
Stockholmsvägen
Gärdesparken/Universitetsparken
Beläggningsprogrammet
Tillgänglighet i gaturummet
Upprustning lekparker
Upprustning av småbåtshamnar/naturhamnar
Summa Gatuavdelningen:

Disp
Disp
Disp
Ny/Ers
Ny
Ny/Ers
Disp
Disp
Ny/Ers

4 500
6 250
1 000
4 200
450
6 000
1 000
2 500
2 500
28 400

4 500
5 250
1 000
3 600
600
6 000
1 000
500
2 500
24 950

4 500
5 250
1 000
4 200
0
6 000
1 000
0
2 500
24 450

Kart- och mätavdelningen
Inventarier
Summa Kart- och mätavdelningen:

Disp

350
350

100
100

250
250

Städavdelningen
Inventarier
Summa Städavdelningen:

Disp

200
200

200
200

200
200

6 000
-16 000
8 000
-9 000
5 000
1 000
200
-1 000
3 000
10 000
7 200
94 650

6 000
-10 000
8 000
-5 000
5 000
1 000
500
-1 000
4 000
30 000
38 500
127 250

6 000
-5 000
0
-5 000
4 200
1 000
500
-800
0
25 000
25 900
94 300

94 650

127 250

94 300

2018

2019

2020

11 000
8 000

11 000
8 000

11 000
8 000

Exploateringsfastigheter
Exploateringsprojekt (ram)
Försäljning Sjölyckan
Kostnader Sjölyckan
Försäljning Västra Ekudden
Kostnader Västra Ekudden
Projekt Sjöstaden
Hindsbergsområdet
Karlslunds industriområde
Exploatering Ullervad 31:1
Katthavsviken inkl. kortat skyddsavstånd
Summa Exploateringsfastigheter:
Summa Tekniska nämnden skattefinansierat:

Exp
Exp
Exp
Exp
Exp
Exp
Exp
Exp
Exp
Exp

Summa skattefinansierat:
20 - Tekniska nämnden taxefinansierat
VA-avdelningen
Förnyelse ledningsnät (ram)
Förnyelse ledningsnät, ofördelad ram
Stockholmsvägen

Typ av investering Disp/Ny/Ers/Rat/Exp

Disp
Ny/Ers

2017-04-06
rev. 2017-04-11

Förnyelse anläggningar ovan mark (ram)
Förnyelse anläggningar ovan mark, ofördelad ram
VA-plan 2016-2026
VA-plan 2016-2026: Överföringsledning Sjötorp-Askevik
(inkl. Moviken). Medel från 2017 ombudgeteras till
2018.
VA-plan 2016-2026: Överföringsledning MariestadLugnås
VA-plan 2016-2026: Nya verksamhetsområden kostnader
VA-plan 2016-2026: Nya verksamhetsområden intäkter
Mariestad avloppsreningsverk, Katthavet
(kapacitetsökning för påkoppling av fler abbonnenter i
en framtid)

Exploatering VA
Sjölyckan
Hindsbergsområdet
Karlslunds industriområde
Summa Tekniska nämnden taxefinansierat:

Disp

6 000

6 000

6 000

Ny

0

17 000

0

Ny

0

1 000

34 000

Ny

6 700

12 000

9 000

Ny

-5 100

-10 600

-9 000

0

20 000

20 000

10 000
0
-600
36 000

10 000
600
-800
74 200

0
600
-800
78 800

36 000

74 200

78 800

Ny/Ers

Exp
Exp
Exp

Summa taxefinansierat:

Totalt: 130 650 201 450 173 100

BUDGET 2018

Konsekvenser och åtgärder utifrån
preliminär budgetram
Tekniska nämnden Mariestad
(2017-04-07, rev. 2017-04-11)

Innehållsförteckning
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Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminärt
tilldelad budgetram
Tekniska nämndens behov år 2018 – påverkat av andra nämnders behov
1. Ökade kapitalkostnader; Tekniska nämnden har ökade kapitalkostnader på ca 4 600
tkr år 2018 för samtliga avdelningar exkl. VA, städ samt projektet ”Budget skolor
väster”. Det är räknat i jämförelse från 2017 års nivå. Då ingår även ökningen för
tidigare exploateringsprojekt som ännu inte aktiverats. Kapitalkostnadsersättning
förutsätts ersättas från kommunens pott för tillkommande kapitalkostnader.
2. ”Budget skolor väster”; En separat utredning är gjord som sammanfattar ekonomin
kring de två nya grundskolorna Unica och Prisma samt Hertig Karls förskola. Den tar
även hänsyn till minskade kostnader för förskolan Hertigens moduler, Flitiga Lisans
skola, Kronoparksskolan, Leksbergs skola samt Lockerudsskolan. Medel som behöver
tillföras tekniska nämnden uppgår till ca 13 400 tkr (drift- och kapitalkostnader), samt
en engångskostnad för nedskrivning bokfört värde av Flitiga Lisan gymnastiksal om ca
1 450 tkr.
3. De nya förskolorna; Planer finns på att bygga en ny förskola där Kronopark skola
ligger idag samt en ny förskola i nya området Sjölyckan. Då förskolan vid Kronopark
beräknas klar vid årsskiftet 2018-2019 får detta inte någon effekt på budget 2018.
Förskolan vid Sjölyckan beräknas blir klar ytterligare något senare, vilket medför att
inte heller denna påverkar budget 2018.
4. Nytt särskilt boende; Hyreskostnader för det nya särskilda boendet Alen 4
(Björkgården) uppgår under ett kvartal till ca 1 000 tkr. Här finns i dagsläget
oklarheter i vilka följdeffekter som medförs avseende kök m.m. Projektet förutsätter
ett ramtillskott.
5. Tillbyggnad badhus; Vid en tillbyggnad av badhuset tillkommer ökade drift- och
kapitalkostnader (kapitalkostnader på ca 700 tkr redovisas i punkt 1). I fasen för
projektet finns ännu ingen driftbudget upprättad. Projektet förutsätter ett ramtillskott.
6. Andra lokalförsörjningsaktiviteter; I dagsläget pågår flertalet diskussioner om
kommunens olika verksamheters lokalbehov framåt där tekniska, om dessa blir
beslutade, kommer att påverkas budgetmässigt i och med internhyressystemets
upphörande. Projekten förutsätter ett ramtillskott.

Tekniska nämndens behov år 2018 – nämndens egna behov
7. EPC (Energieffektiviseringsprojekt); Genom satsningen på energieffektiviseringsoch riktat fastighetsunderhållsprojektet, där energieffektiviseringsdelen skulle vara
självfinansierande, finns i budgetplan 2018 en förväntad besparing på 1 600 tkr som
ska uppnås genom ett minskat underhållsbehov. Det är en ökning med 400 tkr från
föregående år. För att klara av denna får fastighetsunderhållet dras ner med
motsvarande belopp.
8. Nya områden medför ökade kostnader för drift och skötsel; Nya områden och
behov av ökat gång-/cykelvägnät medför ökade kostnader för drift och skötsel
(exempelvis snöröjning) på ca 300 tkr. Om dessa inte tilldelas kommer den förväntade
effekten av ramförstärkningen 2017 på gata/park upplevas som mindre.
9. Tömning av septiktankar till sjöss; Sedan något år tillbaka har förbud införts mot
tömning av septiktankar till sjöss vilket medför ett ökat behov av tömningsanläggningar i MTG-kommunerna (Vänern, småsjöar och Göta kanal). Det medför en ökad
kostnad på ca 100 tkr.
10. Ökat krav på resurser; Inför målet med 2 000 st. nya bostäder har planavdelningen
utökats med flertalet tjänster. I omvärldsanalysen tog tekniska upp att detta medför ett
ökat krav på resurser även inom verksamhet teknik, motsvarande ca 100 tkr. Troligtvis
kan detta balanseras med högre intäkter.
11. Digitalisering; För att uppnå kommuninvånarnas krav på tillgänglighet samt på sikt en
ökad effektivitet krävs en initial satsning inom området digitalisering på ca 300 tkr.
Utan ramförstärkning kan inte denna satsning göras.
12. Utbyte av föråldrad maskinpark; I gatuverksamheten finns ett uppdämt behov av att
byta ut en föråldrad maskinpark (300 tkr i ökad leasingkostnad). Konsekvensen av att
ytterligare skjuta på utbyte medför fortsatt låg nivå på arbetsmiljö och ergonomi samt
ett fortsatt avkall på kommunens miljömål.

Ekonomisk sammanställning
Tekniska nämndens behov år 2018 – påverkat
av andra nämnders behov

20 450

Avser verksamhet:

Typ av besparing

Tkr

1. Ökade kapitalkostnader

Förväntas ersättas från
kommunens centrala pott för
kapitalkostnader

2. ”Budget skolor väster”

Förväntas ersättas från bl.a.
kommunens centrala pott för
kapitalkostnader enligt separat
beslut under 2017.

3. De nya förskolorna

Ingen effekt 2018.

4. Nytt särskilt boende

Projektet förutsätter ett
ramtillskott.

1 000

5. Tillbyggnad badhus

Projektet förutsätter ett
ramtillskott.

?

6. Andra lokalförsörjningsaktiviteter

Projekten förutsätter ett
ramtillskott.

?

4 600

14 850

0

Totalt behov efter åtgärder:

20 450

Tekniska nämndens behov år 2018 –
nämndens egna behov

1 500

Avser verksamhet:

Typ av besparing

7. EPC
(Energieffektiviseringsprojekt)

Minskat fastighetsunderhåll.

-400

8. Nya skötselområden

Minskat skötselnivå gata/park
generellt.

-300

9. Tömningsstationer för
septitankar till sjöss

Minskat skötselnivå gata/park
generellt.

-100

10. Ökat krav på resurser

Balanseras med intäktsökning.

-100

11. Digitalisering

Satsningen utgår.

-300

12. Utbyte av föråldrad
maskinpark

Skjuta på utbytet vilket medför
risk för ökade reparationskostnader och sämre
effektivitet.

-300

Totalt behov efter åtgärder:

Tkr

0

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 86

Dnr 2017/00003

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1,
Töreboda kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten förväntas göra ett resultat
i nivå med budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget
Töreboda kommun.
Underlag för beslut

Prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michal Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med
prognos 1, Töreboda kommun”
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-22
Dnr: 2017/00003
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med
prognos 1, Töreboda kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten förväntas göra ett
resultat i nivå med budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med
budget.

Bakgrund
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta
en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en
budget i balans.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens
driftbudget Töreboda kommun.

Underlag för beslut
Prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
och teknisk chef Michal Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband
med prognos 1, Töreboda kommun”

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Teknisk chef

Prognos 1

Tekniska nämnden MTG - Töreboda
2017-02-28

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

Nettobudget
2017

Ombudgete- Budget inkl.
ringar och
ombudgeter
tillägg
ingar
Prognos 1

Avvikelse

715
325
8 460
12 436
29 292
1 250

-299
-50
-8 460
-5 790
-19 102
0

416
275
0
6 646
10 190
1 250

0
0
0
0
0
0

416
275
0
6 646
10 190
1 250

416
275
0
6 646
10 190
1 250

0
0
0
0
0
0

52 478

-33 701

18 777

0

18 777

18 777

0

Budget
Budget
kostnader intäkter

Nettobudget
2017

Ombudgete- Budget inkl.
ringar och
ombudgeter
tillägg
ingar
Prognos 1

Avvikelse

VA-avdelningen

14 477

-20 420

-5 943

0

-5 943

-5 943

0

Summa avgiftsfinansierad vht

14 477

-20 420

-5 943

0

-5 943

-5 943

0

Kommentarer:
Gata
I nivå med budget på totalen.
Fastighetsavdelningen
I nivå med budget på totalen.

VA-avdelningen
I nivå med budget på totalen.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 87

Dnr 2017/00004

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 1, Töreboda kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget
i Töreboda kommun år 2017.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens
investeringsbudget i Töreboda kommun.
Underlag för beslut

Prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband
med prognos 1, Töreboda kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-24
Dnr: 2017/00004
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i
samband med prognos 1, Töreboda kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för Tekniska nämndens
investeringsbudget i Töreboda kommun år 2017.

Bakgrund
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och
kommunens ekonomi så att den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniskas investeringsbudget i
Töreboda kommun.

Underlag för beslut
Prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda
kommun 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig
Andersson och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
investeringsbudget 2017 i samband med prognos 1, Töreboda
kommun”.

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Teknisk chef

Tekniska nämnden MTG
Sammanställning investeringsprojekt Töreboda kommun

Verksamhet

Budget 2017
Utfall
detta år
Ombudg Omdisp. Tilllägg Totalt
inom TN från
beslutad
Ks/Kf
budget
inkl omb.

Prognos Avvikelse =
1
skillnad
mellan
budget
totalt och
bokslut

Fastighetsavdelningen
Gatuavdelningen
VA-avdelningen

30 150
6 500
16 500

8 838
3 146
11 691

0
0
0

0
0
0

38 988
9 646
28 191

955
0
238

39 091
9 137
27 267

-103
509
924

Summa

53 150

23 675

0

0

76 825

1 193

75 494

1 331

2017 Prognos 1 20170228 Töreboda .xlsx Sammanställning 2017-04-05 08:12 1(7)

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Töreboda kommun
Fastighetsavdelningen
Proj.nr.

Projekt

Budget 2017

Budget
(KF)

92118

Töreboda camping 30 nya platser

92305

Moholm, ventilation byggnad 2-3 samt
gymnastiksal

92406

Kilens skola ventilation § 296

92416

Inbrott, elsäkerhet, larm

92417

Centralskolan upprustning D-huset, hus A och
elevcafé hus B

92428

Ombudg

Omdisp.
inom TN

Tillägg
från Ks,
Kf

Utfall
detta år

Prognos 1
= bedömd
kostnad
under år
2017

Totalt

0

0

103

103

1 024

1 524

0

1524

442

442

30

442

80

80

0

80

6 000

3 099

9 099

0

9099

Idrottshall

2 500

-138

2 362

385

2362

92494

Älgarås skola pelletspanna

1 500

1 500

3 000

0

3000

92496

Björkäng 2017 Modul

3 300

-127

3 173

271

3173

92514

Tillbyggnad Killingen KS§210

2 300

2 393

4 693

0

4693

92515

Lilla Börstorp Stödboende

0

0

20

0

500

Avvikelse
Kommentarer
vid prognos
1 = skillnad
mellan
budget totalt
och prognos
för år 2017

-103 Allt är klart Denna fakturan
skulle varit bokförd 2016.
0 Arbetet utförs under vår sommar. Kostnaderna bedöms
till totalt 2 000 tkr.
0 Mindre åtgärder med att fördela
om luft pågår och ger positiva
resultat, budget kommer ej
räcka till att byta samtliga
aggregat. Vi koncentrerar oss till
fritidsavdelningarna, arbeten för
ca 600tkr

0 Inbrottslarm och passersystem
Björkänsskolan, arbeten pågår
och slutförs under våren.

0 Projektet Hus D pågår och följer
plan, färdigställs i mars.
Resterande medel
ombudgeteras till Café och Hus
A
0 Etapp 3 idrottshallens golv är
klart. Entrè mm etapp 4,
kvarstår för årets medel. Etapp
1 och 2 är klara.
0 Utförs under vår/sommar,
bygglov dröjer. Upphandling
pågår.
0 Modulen monteras ca vecka 14
Bygglov strular.
0 Projektering pågår, byggstari i
Juni, klart till årsskiftet. Budget
ej inlagd försenat och budget
0 Projektet
beräknas överskridas pga
brandsäkerhetsåtgärder. Budget
ej inlagd

Proj.nr.

Projekt

Budget 2017

Budget
(KF)

92516

IT-Ventilation Kommunhuset Etap 1, 2016.

92517

Ombudg

Omdisp.
inom TN

Utfall
detta år

Tillägg
från Ks,
Kf

Prognos 1
= bedömd
kostnad
under år
2017

Totalt

Avvikelse
Kommentarer
vid prognos
1 = skillnad
mellan
budget totalt
och prognos
för år 2017

150

-89

61

0

61

Förskola Moholm

2 100

-72

2 028

16

2028

92519

Bibliotek Älgarås

500

-5

495

130

495

92604
92608

Tillgänglighet
Energisparåtgärder enligt program

250
469

250
469

0
0

250
469

92628

Vårdcentralen energieffektivisering

1 500

12

1 512

0

1512

0

Nytt proj nr
2017

Ventilation Kornknarren

1 000

1 000

0

1000

Nytt proj nr
2017
Nytt proj nr
2017
Nytt proj nr
2017

Multisport Centralskolan

500

500

0

500

Byta av tak Syrenen

900

900

0

900

Ytterliagre fsk platser i Moholm (Gruvan)

600

600

0

600

0 Första aggregatet monteras i
april. Delar av kostnader tagna
av driftmedel.
0 Planering för projektet saknas i
dagsläget.
0 Upphandlas under
försommaren.
0 Projektet pågår

Nytt proj nr
2017
Nytt proj nr
2017
Nytt proj nr
2017
Nytt proj nr
2017

Teatern renoveringsbehov scengolv

200

200

0

200

0 Utförs under hösten.

3 300

3 300

3300

0 Uppdraget oklart.

600

600

600

0 Uppdraget oklart.

2 700

2 700

2700

0 Uppdraget oklart.

30 150

0
38 988

Summa
Fastighet:

Kilen
Bibliotek, utredning pågår
Ny fsk avdelning

8 838

0

0

0
955

0
39 091

0 Ventilation IT klar, 2 kontor
ombygda i samband med detta,
Nya medel räcker till ett plan,
påbörja i sommar.
0 Projektet pågår, tveksamt om
budget håller.

0 Projektet slutförs och är klart till
sommaren.
0 Åtgärd framtages.
0 Ett fläktrum byggs om för IFO,
arbeten är beställda. Samkörs
med projekt 92628.

0
-103

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Töreboda kommun
Gatuavdelningen

Proj.nr.

Projekt

Budget 2017

Budget (KF) Om-budg

92130

Ram gatuprojekt

2 000

Nytt proj nr 2017

GC-vägar

1 000

92148

Töreshov Etapp E / Ny GC väg (Idrottsv- Halnavägen)

92150

Upprutsning Lekplatser

92153

Trafiksäkerhet Kilsgatan

92154

Kollektivsäk Kilsgatan/Friggagatan/Centralskolan
samma proj som 92156

0

Omdisp. inom TN

Tillägg från Totalt
Ks/Kf
beslutad
budget

Planerad
omdisp.- ej
beslutad av TN

Planerad
omdisp.- ej
beslutad av
Ks/Kf

Utfall detta Prognos 1
år
= bedömd
kostnad
under år
2017

Avvikelse
Kommentar (arbetsmaterial)
vid prognos
1 = skillnad
mellan
budget totalt
och prognos
för år 2017

Kommentarer

2 189

0

2189

0

Förslag till fördelning av ram
finns, ännu ej behandlad av TN.

1 000

0

1000

0

Förslag till fördelnig av ram finns,
ännu ej behandlad av TN.

-222

-222

0

-222

0 Utbyggnad av sträckan
Halnavägen-Örnstigen.
Finansieras med 430 tkr ur
gaturam samt 430 tkr i statsbidrag.
Tas av upprustning av gator.
Statsbidrag inkommit få damt med
193,5 tkr vilket bokförts fel
92147!!, mer statsbidrag att vänta
ca 193,5 tkr, slutredovisas 2017.

Utbyggnad av sträckan
Halnavägen-Örnstigen.
Finansieras med 430 tkr ur
gaturam samt 430 tkr i
statsbidrag. Tas av upprustning
av gator.

76

76

0

76

0

Tn 258 TN 2015/479, medlen
kommer att åtgå!

-325

-325

0

-325

-89

-89

0

189

0 Enligt förslag till fördelning enligt
Tn § 258 TN 2015/479
Statsbidrag 500 tkr. Medlen
kommer åtgå. Ombudgetaras.
Inkommit 400 tkr 2016. ytterligare
100 tkr inkommer 2017 bokfört
även rest 37,5 tkr avseende 92144
(slutredovisat 2015). Kolla med
Hanna status rekvirering.
-89
0
Be Sophie att lägga
bokförda kostnaderpå 92156.

Enligt förslag till fördelning enligt
Tn § 258 TN 2015/479
Statsbidrag 500 tkr. Medlen
kommer åtgå.

Förslag till beslut omdisponering
150 tkr från upprustning gator
proj.nr 92162. Höjd budget till
450 tkr (225 tkr kommunens
del). Kolla beslutet.

Proj.nr.

Projekt

Budget 2017

Budget (KF) Om-budg

Omdisp. inom TN

Tillägg från Totalt
Ks/Kf
beslutad
budget

Planerad
omdisp.- ej
beslutad av TN

Utfall detta Prognos 1
år
= bedömd
kostnad
under år
2017

Planerad
omdisp.- ej
beslutad av
Ks/Kf

Avvikelse
Kommentar (arbetsmaterial)
vid prognos
1 = skillnad
mellan
budget totalt
och prognos
för år 2017

Kommentarer

92156

Centralskolan busshållsplats tillgänglighet 330 tkr

225

225

0

225

0 Enligt förslag till fördelning enligt
Tn § 258 TN2015/479. Byggstart
nov- 2016. Finns ett högre
samfinansieringsbelopp 450 tkr
varav kommunens del är 225
tkr. Tn §128 TN 2015/00256.
Merkostnad omför från
tillgänglighet. 95 tkr. Efter att
statsbidrag inkommit klart att
slutredovisa. Avvakta dock
justering av kostnader,
kostnaderna är bokförda på
Kilsgatan och skall
särredovisas. Inkommit
statsbidrag med 202,5 tkr!

Enligt förslag till fördelning enligt
Tn § 258 TN2015/479.
Byggstart nov- 2016. Finns ett
högre samfinansieringsbelopp
450 tkr varav kommunens del
är 225 tkr. Tn §128 TN
2015/00256. Merkostnad omför
från tillgänglighet. 95 tkr. Efter
att statsbidrag inkommit klart
att slutredovisa.

92158

Trafiksäkertshöjande åtgärder

135

135

0

135

0

Enligt förslag till fördelning enligt
Tn § 258 TN 2015/479. Medlen
kan komma att gå åt till
Kilsgatan.

92162

Planerat beläggningsunderhåll/upprustning av gator

173

173

0

173

0 Enligt förslag till fördelning enligt
Tn § 258 KS 2015 479 samband
med GC projekt kommer medlen
åtgå. toppbeläggning av
Idrottsvägen 309 tkr. Upprustning
av körbana, belysning o norra
trottoaren på Kilsgatan, ca 300 tkr.
Kolla budget och justera
redovisning!

92279

Tillgänglighet HIN delas mellan gata/fastighet

200

529

729

0

300

92280

LED

2 500

2 455

4 955

0

4955

Nytt proj nr 2017

Trafiksäkerhetsåtgärder

300

300

0

300

0

92163

Gatubelysning Kilen

250

250

0

170

80

Nytt proj nr 2017

Belysning ridbana/Fastighet

250

250

0

250

0

0

0
9 137

0
509

Summa Gata:

6 500

3 146

0

0

0
9 646

0

0

429

Utredning pågår.

0 Kolla med Hanna

Hastighets- och
trafiksäkerhetsåtgärder
(platåkorsningar).
Klart!

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Töreboda kommun
VA-avdelningen
Proj.nr.

Projekt

Budget 2017

Budget (KF) Om-budg.

92161 KS (Björn
Isvi)

Ny gata Kanalparken VA-kostnader inkluderade i
gatuproj. Fördelas Gata/VA

92201

VA investeringar

92258

Omb tryckluftskompressor

92259

Kv Hästen VA

92271

Omdisp. inom Tillägg från Totalt beslutad Planerad
TN
Ks/Kf
budget
omdisp. ej
beslutad av TN

11

11

11 500

5 960

-500

16 960

-10 900

Planerad
omdisp. ej
beslutad av
Ks/Kf

Utfall detta år Prognos 1
= bedömd
kostnad
under år
2017

Kommentarer
Avvikelse vid
prognos 1 =
skillnad mellan
budget totalt
och prognos för
år 2017

4

11

0 Avser enbart
projekteringskostnader 450 tkr.
Yterligare kostnader för
återvinningsstation, på uppdrag
Dan H.
Sophie
efterfrågar beslutet! Inget
budget ännu utlagd.

0

6060

10 900 Kvar att disponera från ram
efter prognos nov 3660 tkr.

-145

-145

0

-145

0 Detta projekt ligger fel
justeras mot Fastighet.

949

1 949

5

1949

0 Anbud inne senast v.35, arbetet
kommer, arbetet planeras att
vara klart senast april 2017.
Stäm av budget (1000 tkr).

Del I Hygiensieringsanläggning Kretslopp

1 000

1 000

0

300

700 Arbetet påbörjat färdigställs
2017.

92282

Renovering och modernisering av pumpstationer

1 478

1 164

0

1000

92272
92274
92275
92264
92273
92276
92283
92284

Borreboda pumpstation
Grundfors pumpstation
Dalagatan
Sträte pumpstation
Moholms pumpstation
Slätte VV Rostrfi tank
Relining 2015
Hajstorps reningsverk

-139
-7
-168
-10
-10
-73
194
-18

-10
-10
-73
194
-18

0
0
0
0
0
0
230
0

0
0
0
-10
-10
-73
230
1882

92285

Ombyggnad VA Depågatan

691

691

0

691

92286

VA-sanering Kilsgatan

82

82

0

82

164 Modernisera och installera
"fjärrövervakning" av
pumpstationer. 1 500 tkr
omdisp.från proj.nr 92201.
0
0
0
0
0
0
-36 Slutredovisas
-1 900 Nytt reningsverk efter
föreläggande från Miljö.
Ytterligare utredning.
0 Ombyggnad ledningar över
tomtmark. Tn § 157 TN
2016/00497
0 Återställning återstår

92287

Ombyggnad VA Halnavägen

214

214

0

100

Nytt proj nr 2017

Ny vattentäkt Lagerfors

0

100

1 000

1 900

100

114 Återställningsarbete återstår.
Byte serviser.Tn § 158 TN
2016/00496
-100 Avser nytt borrhål och
överbyggnad p g a dålig
råvattenledning. Kostnad avser
endast utredning/projektering.

Proj.nr.

Projekt

Budget 2017

Budget (KF) Om-budg.

Nytt proj nr 2017

Töreboda södra

92288
92289
91120

Omläggning ledning fastigheten Konstruktören
Relining Fägre
Centrumgestaltning etapp A3 -Torget Ö Torgg.

Omdisp. inom Tillägg från Totalt beslutad Planerad
TN
Ks/Kf
budget
omdisp. ej
beslutad av TN

0

682
1 000
500

4 000

Renovering och ombyggnad av Vassbacken/Moholm

Summa VA:

16 500

11 691

0

Planerad
omdisp. ej
beslutad av
Ks/Kf

300

682
1 000
500

Slamtorn Töreboda reningsverk

Utbyggnad kväverening Töreboda reningsverk

Utfall detta år Prognos 1
= bedömd
kostnad
under år
2017

0

0

300

0
0
0

700
1000
500

Kommentarer
Avvikelse vid
prognos 1 =
skillnad mellan
budget totalt
och prognos för
år 2017
-300 Åtgärda ledning med mycket
inläckage, i dagläget saknas
ritningar, arbetet planeras att
utföras senhöst/vinterjobb.
Kostnaderba avser
utredning/projektering.
-18 Tn §216 DNR 2016/00661
0 Tn §179 DNR 2016/00580
0 Omfattar etappen Parkgatan Norra Torggatan vilket kommer
att åtgärdas genom Relining

0

2 600

2600

-2 600 Avser byte av befintligt slamtorn

4 000

3 000

7000

0

3 000

3000

28 191

0

-3 000 Avser steg 1 i
tillbyggnad/ombyggnad för
bättre kvävereduktion.
Upphandlas under våren.
-3 000 Bygga om Moholms gamla
vattenverk till en modernare
tryckstegringsstation och skapa
driftsäkrare distribution
924

0

238

27 267

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 88

Dnr 2017/00053

Ramanalys 2018 och investeringsbudget 2018-2022 för
tekniska nämnden Töreboda
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda
kommun till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för år
2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda kommun.
När det gäller den preliminära driftbudgeten ska Tekniska nämnden åtgärdsbeskriva
ett förslag som baseras på oförändrad ram jämfört med år 2017.
Underlag för beslut

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till
investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ” Ramanalys för Tekniska nämndens preliminära
driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda
kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Datum: 2017-04-04
Dnr: 2017/00053
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Ramanalys för Tekniska nämndens preliminära
driftbudget år 2018 samt förslag till
investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda
kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i
Töreboda kommun till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022
i Töreboda kommun.
När det gäller den preliminära driftbudgeten ska Tekniska nämnden
åtgärdsbeskriva ett förslag som baseras på oförändrad ram jämfört
med år 2017.

Underlag för beslut
Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag
till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda kommun (ingår i den
sammanställning som kommunledning i Töreboda gjort).
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
och teknisk chef Michael Nordin ”Ramanalys för Tekniska nämndens
preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i
Töreboda kommun”.

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Teknisk chef

BUDGET 2018

Konsekvenser och åtgärder utifrån
preliminär budgetram
Töreboda

Innehållsförteckning
Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminärt tilldelad budgetram ................................. 3
Ekonomisk sammanställning ................................................................................................... 4

Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminärt
tilldelad budgetram
För att uppnå kommuninvånarnas krav på tillgänglighet samt på sikt en ökad effektivitet
krävs en initial satsning inom området digitalisering på ca 150 tkr. Utan ramförstärkning
kan denna insats inte genomföras.
Fastighet
Undershållsnivån ligger idag på en så låg nivå, att vi i framtiden kommer att få underhålla
för investeringsmedel. Underhållet styrs alltmer av myndigheters tvingande krav samt
akuta skador. Om inte ramförstärkning sker blir konsekvenser att det synliga underhållet
behöver prioriteras bort, byte av mattor, målning m.m. För att upprätthålla nuvarande
nivå gällande underhåll behöver 1 mnkr återföras budgeten
Gata
För att komma tillrätta med det undermåliga asfaltsunderhållet behövs en inventering
utföras som ska ligga till grund för en långsiktig plan. Om ramförstärkning ej sker
motsvarande 200 tkr innebär det att vi inte kan arbeta optimalt med risk för felaktiga
prioriteringar med högre kostnader än nödvändigt som följd.

Ekonomisk sammanställning
Avser verksamhet:

Typ av besparing

Tekniska generellt

Ingen digitaliseringssatsning

Fastighet

Minskat synligt underhåll

Gata

Ingen beläggningsinventering
alt. minskad skötselnivå
Gata/Park generellt

Totalt

Tkr
150
1 000
200

1 350

Investeringsberedning 2017-02-07

Investeringsbudget 2018 - 2022
Verksamhetsområde

Fastighet
Moholms skola ventilation
Vårdcentralen energi
Ventilation Kommunhuset
Töreboda camping
Reinvestering skolor/förskolor
Centralskolan hus E (tak, belysning, vent.)
Ombyggnad Kornknarrens kök
Gruppbostad LSS
Äldreomsorg
Töreshov omklädningsrum uppvärmningshall
Energiefektivisering/ventilation och styr
Brand Inbrott och Passer
Campingen ny liner pool
Centralskolan hus B ytskikt och belysning
Centralskolan hus E , inre renovering
Centralskolan kök och matsal
Krusebackenscoutstuga, nytt tak
Kilenskolan Värme, belysning och Tak
Biblioteket nya fönster
Gata
Tillgänglighet HIN
Gata generellt
Trafiksäkerhetsåtgärder
GC-vägar

Beslutad
jun-16
Budget
2018

400
1 500
1 000
700
2 500
2 000
0

Beslutad
Äskande
nov-16
feb-17
Revidering Investerings2018
beredning
budget 2018
400
1 500
1 000
700
2 500
2 000
0
?
?

Förslag

Äskande

Äskande

Äskande

Äskande

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

0
0
500
0
2 500
0
0

0
0
0
0
2 500
0
0

0
0
0
0
2 500
0
0

0
0
0
0
2 500
0
0

400

2
2
3
3
3
2
3
3
3

4 000
2 000
400
400
3 600
4 000
0
0
0
0

0
2 000
400
0
0
0
2 000
0
2 000
0

0
2 000
400
0
0
0
0
0
0
0

0
2 000
400
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1

200
2 000
300
1 000

200
2 500
300
1 000

200
2 500
300
1 000

200
2 500
300
1 000

11 500
0
2 500
-2 500
0

11 500
0
4 500
-4 500
17 000

4 500
7 000
0
0
18 000

11 500
0
5 000
-5 000
0

32 400

41 400

38 400

20 400

Prio Fastighet

400
1
1 500
1
1 000
1
0 Ligger på Dan H
2 500
1
2 000
2
1 000
1
?
?
2 000
400

4 000
200

200
2 000
300
1 000

200
2 000
300
1 000

0
2 000
300
1 000

Taxefinansierat VA
Reinvestering
Kvävereduktion
VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, överföringsledning

4 500
10 000
2 500
-2 500
0

4 500
0
2 500
-2 500
0

11 500
0
0
0
0

Summa:

26 100

16 100

30 200

1

0

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 89

Dnr 2017/00005

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1,
Gullspångs kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i
Gullspångs kommun och uppdrar samtidigt åt verksamhet teknik att upprätta ett
förslag till åtgärdplan då den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett
underskott i förhållande till budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten om
300 tkr.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska
vidtas för att uppnå en budget i balans.
Handlingsplanen ska presenteras för Allmänna utskottet.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget
i Gullspångs kommun.
Underlag för beslut

Prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med
prognos 1, Gullspångs kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-22
Dnr: 2017/00005
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med
prognos 1, Gullspångs kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens
driftbudget i Gullspångs kommun och uppdrar samtidigt åt verksamhet teknik
att upprätta ett förslag till åtgärdplan då den skattefinansierade verksamheten
beräknas göra ett underskott i förhållande till budget, inklusive
bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr.

Bakgrund
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och
kommunens ekonomi så att den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Handlingsplanen ska presenteras för Allmänna utskottet.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 2017 för tekniska
nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.

Underlag för beslut
Prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband
med prognos 1, Gullspångs kommun”.

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Teknisk chef

Prognos 1 2017
per 2017-02

Tekniska nämnden MTG - Gullspång

Budget
Budget
Kostnader Intäkter

Nettobudget
2017

Ombudgete- Budget inkl
ringar och ombudgeter
tillägg
ingar
Prognos 1

Avvikelse

Administrativa avdelningen
Kart- och mätavdelningen
Städavdelningen
Gatuavdelningen
Fastighetsavdelningen
Bostadsanpassning

533
295
5 533
10 590
12 924
662

-60
-65
-350
-4 060
-4 700
0

473
230
5 183
6 530
8 224
662

0
0
0
0
0
0

473
230
5 183
6 530
8 224
662

473
230
5 183
6 830
8 224
662

0
0
0
-300
0
0

Summa skattefinansierad vht

30 537

-9 235

21 302

0

21 302

21 602

-300

Budget
Budget
Kostnader Intäkter

Nettobudget
2017

Ombudgete- Budget inkl
ringar och ombudgeter
tillägg
ingar
Prognos 1

Avvikelse

VA-avdelningen

9 950

-12 830

-2 880

0

-2 880

-2 880

0

Summa avgiftsfinansierad vht

9 950

-12 830

-2 880

0

-2 880

-2 880

0

Kommentarer:

Gata
Prognos 1: Kostnader för underhåll gatubelysning i nivå med få överskrider budget med 200 tkr, detta tillsammans med kostnaderna för vassröjningen om 100 tkr gör att vi i prognos 1, lämnar en prognos på ett underskott motsvarande 300 tkr.

Fastighet
Beräknas att hålla budget. Dock ligger bostadsanpassning redan ngt över riktpunkten, kostnadsutvecklingen kommer att följas.

VA-avdelningen
Beräknas att hålla budget.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 90

Dnr 2017/00006

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 1, Gullspångs kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget
i Gullspångs kommun år 2017.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniskas investeringsbudget i
Gullspång kommun.
Underlag för beslut

Prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband
med prognos 1, Gullspångs kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-24
Dnr: 2017/00006
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i
samband med prognos 1, Gullspångs kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för Tekniska nämndens
investeringsbudget i Gullspångs kommun år 2017.

Bakgrund
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och
kommunens ekonomi så att den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniskas
investeringsbudget i Gullspång kommun.

Underlag för beslut
Prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs
kommun 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
och tf. teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i
samband med prognos 1, Gullspångs kommun”.

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Teknisk chef

Tekniska nämnden MTG
Sammanställning investeringsprojekt TN Gullspångs kommun

Verksamhet

Budget 2017

Budget (KF) Om-budg

VA-avdelningen
Fastighetsavdelningen
Gatuavdelningen
Summa

1 900
0
0
1 900

815
40 613
-176
41 252

Omdisp.
inom TN

Utfall detta Prognos 1
år

Tillägg från Tillägg från Omdisp.
Ks
Kf
inom TN

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Avvikelse = skillnad mellan
budget totalt och prognos

Totalt
beslutad
budget

0
0
0
0

2 715
40 613
-176
43 152

2017 Prognos 1 Gullspång 20170228 .xlsx Sammanställning 2017-03-23 18:22 1(4)

26
43
0
69

2715
31613
262
34 590

0
9000
-265
8 735

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Gullspångs kommun
VA-avdelningen
Proj.nr.

Projekt

Budget 2017

Budget
(KF)

96000
96037

VA ram investering 2017
VA-sanering Emil Löfstrands väg

1900

Utfall detta Prognos 1
år
= bedömd
kostnad
under år
2017

Om-budg Omdisp. Totalt
inom TN beslutad
budget

100
380

-1100

Planerad
omdisp. ej beslutad
av TN

900
380

Planerat
äskande - ej
beslutat av
Ks/Kf

-900

0
0

0
380

96041 (VA-kollektivet) Allmänna vägen etapp 2 (Va-ledningar)
finansieras av Va-kollektivet.

406

406

26

335

96042

-71

-71
800
300

0

0
800
300
900

26

2 715

Summa VA:

allm väg etapp 2 dagvatten
VA sanering Storängsgatan
VA-sanering Åsterudsvägen
E20 Hova

800
300

900

1 900

815

0

2 715

0

Avvikelse
Kommentarer
vid prognos
1 = skillnad
mellan
budget totalt
och prognos
för år 2016

0

900
0 VA-sanering med anledning av
många driftstörningar.
71 GC-väg på andra sidan,
totalkostn. för projektet 1 650
tkr (900 VA+750
skattekollektivet,
kostnadsfördelning osäker).

-71
0 TN §40 Dnr 2017/00038
0 TN § 39 Dnr 2017/00037
-900 Enligt överenskommelse med
TRV. Kanske kan betalas 2018
istället
0

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Gullspångs kommun
Gatuavdelningen
Proj.nr.

Projekt

Budget 2017

Budget
(KF)

98042

Allmännavägen gc-väg i Otterbäcken etapp
2 exkl VA (gc-väg utmed 3005 Pirv-navigat

98057

Översyn av skyltning och vägvisning 2014

98059

Bussterminal Gullspång

98060

Om-budg Omdisp. Tillägg
Inom TN från Ks

Tilläg
från Kf

Utfall
detta år
tom

Totalt
beslutad
budget

Planerad
omdisp.- ej
beslutad
av TN

Prognos 1
= bedömd
kostnad
under år
2017

Avvikelse vid Kommentarer
prognos 1 =
skillnad
mellan
budget totalt
och prognos
för år 2017

Planerad
äskande ej beslutad
av Ks/Kf

-600

-600

0

-265

42

42

0

42

-103

-103

0

0

0 Ombyggnaden beräknas att gå
på 900 tkr inkl. medfinansiering.
Klart, tot kostnad ca 805 tkr,
sam fin beloppet 1,2 mnkr.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

100

100

0

100

98061

Villagatan gång- och cykelväg

222

222

0

222

98063
98100

Enkelt avhjälpta hinder
Lekplats Gullspångs kommun

92
71

92
71

0
0

92
71

0 Kan behövas vid Villagatan (fsk
Lysmasken).
0 Arbetet pågår, ev överskridande
täcks av proj.nr 98060.
0 Som budget
0

0

262

Summa Gata:

0

-176

0

0

0

-176

0

0

-265 Samfinansieringsbeloppet är höjt
till 1 300 tkr (kommunens del
650 tkr, en höjning med 150 tkr
från 500 tkr .) Pågående projekt,
byggs färdigt i samband med VAsanering.
0 Gamla trafik- och
vägvisningsskyltar behöver
förnyas och bytas ut. Arbetet
pågår.

-265

Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Gullspångs kommun
Fastighetsavdelningen
Proj.nr.

Projekt

91123

Nämndsrum

98386

Byte av fönster Gullstensskolan

98407
98411

Förstudiearbeten Skolor och förskolor, 33
000 tkr
Gullstenskolan: Fönster, värme och
ventilation.
Regnbågskolan: Värme och ventilation

98414

Total
budget
(vissa
projekt)

Total
upparbetad
kostnad
t
o m föreg år Budget
(KF)

Budget 2017

Utfall
detta år

Om-budg Omdisp. Tillägg
Inom TN från Ks

Tillägg
från Kf

Totalt
Planerad
beslutad omdisp. budget
ej beslutad
av TN

Prognos 1
= bedömd
kostnad
under år
2016

Planerad
omdisp. ej
beslutad
av Ks/Kf

Avvikelse
Kommentarer
vid prognos
1 = skillnad
mellan
budget totalt
och prognos
för år 2017

222

222

222

0 Separat beslut. Felbokfört!!

-690

-690

-690

33000

33 000

33 000

24000

7000

3 341

3 341

3341

0 Överför till huvudprojektet
98411
9 000 Detta blir projektet för
Regnbågsskolan.
0 Fönsterbyte klart och
resterande medel kommer att
användas i skollokalsprojektet.
Detta projekt nr blir
Gullstensskolan.

Gallernäset mattor fsk

100

100

100

100

98415

Vårdcentral Hova ventilation

800

800

800

800

98416

Lysmasken entréer och förråd

800

795

795

795

98417

Lysmasken byte av fönster

350

350

350

350

98418

Lysmasken byte tak

3000

2 962

2 962

2

2962

98419

Gula huset

-267

-267

41

-267

43

31 613

Summa Fastighet:

400

0

40 613

0

0

0

40 613

0

0

0 Svårt att få en entreprenör,
utförs under vinter/vår. 2017
0 Arbetet är beställt leverans
kommer att ske vid årsskiftet
Projektet slutförs under våren
2017
0 Upphandling, klart inna
höststormarna.
0 Upphandling, klart inna
höststormarna.
0 Upphandling, klart inna
höststormarna.
0
0
0
9 000

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 91

Dnr 2017/00054

Ramanalys 2018 och investeringsbudget 2018-2020 för
tekniska nämnden Gullspång
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång
kommun till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget
för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång kommun.
När det gäller den preliminära driftbudgeten ska Tekniska nämnden
åtgärdsbeskriva ett förslag som baseras på oförändrad ram jämfört med år 2017.
Underlag för beslut

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till
investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Ramanalys för Tekniska nämndens preliminära
driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång
kommun”
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Datum: 2017-04-04
Dnr: 2017/00054
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Ramanalys för Tekniska nämndens
preliminära driftbudget år 2018 samt
förslag till investeringsbudget 2018-2020 i
Gullspång kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende
preliminär driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget
2018-2020 i Gullspång kommun till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020
i Gullspång kommun.
När det gäller den preliminära driftbudgeten ska Tekniska nämnden
åtgärdsbeskriva ett förslag som baseras på oförändrad ram jämfört
med år 2017.

Underlag för beslut
Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag
till investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
och teknisk chef Michael Nordin ”Ramanalys för Tekniska nämndens
preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i
Gullspång kommun”.

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetekonom

Michael Nordin
Teknisk chef

BUDGET 2018

Konsekvenser och åtgärder utifrån
preliminär budgetram
Gullspång

Innehållsförteckning
Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminärt tilldelad budgetram ................................. 3
Ekonomisk sammanställning ................................................................................................... 4

Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminärt
tilldelad budgetram
För att uppnå kommuninvånarnas krav på tillgänglighet samt på sikt en ökad effektivitet
krävs en initial satsning inom området digitalisering på ca 100 tkr. Utan ramförstärkning
kan denna insats inte genomföras.
Fastighet
Underhållet styrs alltmer av myndigheters tvingande krav samt akuta skador.
Undershållsnivån ligger idag på en så låg nivå, att vi i framtiden kommer att få underhålla
för investeringsmedel. Budgeten idag medger inga större insatser, om inte
ramförstärkning sker blir konsekvenser att det synliga underhållet behöver prioriteras
bort ytterligare, byte av mattor, målning m.m. För att komma till rätta med
underhållsskulden, behöver 1 mnkr tillföras budget.
Budget för bostadsanpassning behöver budgeteras i nivå med nuvarande kostnadsnivå
med 200 tkr.
Gata
För att budget skall komma in nivå med underhållskostnaderna för gatubelysningen
behövs en ramförstärkning om 200 tkr. Årlig vassröjning motsvarande 100 tkr behöver
tillföras ram.

Ekonomisk sammanställning
Avser verksamhet:

Typ av besparing

Tekniska generellt

Ingen digitaliseringssatsning

Fastighet

Minskat synligt underhåll

Gata

Ingen vassröjning alt. Minskad
skötselnivå Gata/Park
generellt

Totalt

Tkr
100
1 000
300

1 400

Investeringsberedning 2017-02-07

Investeringsbudget 2018 - 2022
Verksamhetsområde

Fastighet
Underhållsinvestering 50% (4 mnkr)
Värme o verntilation Kommunhuset
Värme o verntilation åtgärder, generellt
Hova Hotell 6 - 20 mnkr
LSS boende

Gata
Gata generellt 50 % av (4 mnkr)
Trafiksäkerhetsåtgärder
GC-vägar
Järnvägsbron

Beslutad

Förslag

Äskande

Äskande

Budget
2018

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

2 000

2 000
3 000

2 000
0
2 000

2 000
0
2 000

2 000
300

2 000
300

6 000
20 000

2 000

2 000

1 222

Taxefinansierat VA
VA investeringar enligt antagen VA-plan

1 900

5 000

9 000

9 000

Summa:

5 900

39 222

15 300

15 300

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 93

Dnr 2016/00018

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med
prognos 1
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i
samband med prognos 1.
Bakgrund

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska
styra nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030.
Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre
samverkande kommuner
Underlag för beslut

Målprognos 1 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska
nämndens mål 2017 i samband med prognos 1”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Datum: 2017-03-28
Dnr: 2016/00018
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i
samband med prognos 1
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i
samband med prognos 1.

Bakgrund
Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som
ska styra nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030.
Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i
möjlig omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga
tre samverkande kommuner

Underlag för beslut
Målprognos 1 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 1”.

Michael Nordin
Teknisk chef

Planera - Nämndmål - 2017 (Teknisk nämnd)
Nämndmål
Mål 1:Öka säkerheten för den oskyddade
trafikanten
Målansvarig
Teknisk chef

Etappmål

Indikator

Etappmål 2017: 6 st GCM-passager ska
färdigställas i MTG-kommunerna. 3 passager i
Mariestad, 2 passager i Töreboda och 1 passage
i Gullspångs kommun.

Aktivitet
Inventering och siktröjning
Inventering - hastighetssänkande åtgärder

Målansvarig
Teknisk chef

Genomföra åtg. för beslutade passager

Mål 2 Öka upplevelsen av trygghet i hos
invånarna genom att identifiera och åtgärda
otrygga platser i kommunen

Tryggare miljöer på fastigheter
Inventera och hitta 4 platser där många
kommuninv. rör sig och som kan upplevas
otrygga.

Målansvarig
Teknisk chef

Inventering platser där belysning behöver
förbättras.
Inkludera belysning i "Sjöhagaparken".
Mål 3 Minska miljöpåverkan från avlopp i
områden där det är kommunens ansvar att lösa
vatten och avlopp (s.k. § 6-områden)
Målansvarig
Teknisk chef

Mål 4: Kommunerna ska minska
energianvändningen i sina egenägda fastigheter
med 1,5 %per år

Etappmål 2017: Tekniska nämnden ska i
samverkan med någon av MTG-kommunerna ha
påbörjat införliva ett s.k. § 6 område i denna
kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp.

Fördjupad förstudie gällande projekt
"Askevik/Moviken".

Målansvarig
Teknisk chef

Minskad energiförbrukning
Målvärde

Målansvarig
Teknisk chef

Handlingsplan för minskad energiförbrukning

Mål 5.Mer attraktiva badplatser

Initialt arbete för att besluta om ”EU-badplatser

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

Nämndmål 1
Nämndmål

Fokusområden

Mål 1: Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten

Boende
Kommunikationer
Ungdomar
Besöksmål

Realism
Ja, behov av åtgärder bör kunna hanteras inom MTG-kommunernas årliga investeringsbudget för gatuinvesteringar/trafiksäkerhet.

Etappmål 1
Etappmål
Etappmål 2017: 6 st GCM-passager ska färdigställas i MTG-kommunerna. 3 passager i Mariestad, 2 passager i Töreboda och 1 passage i
Gullspångs kommun.

Nämndmål 2
Nämndmål

Fokusområden

Mål 2 Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna genom att identifiera och åtgärda otrygga platser i
kommunen

Boende
Kommunikationer
Ungdomar
Besöksmål

Realism
Målet bedöms som realistiskt.
Kostnaden ska tas ur respektive kommuns investeringsanslag för gatu- och parkverksamheten.

Nämndmål 3
Nämndmål

Fokusområden

Mål 3 Minska miljöpåverkan från avlopp i områden där det är kommunens ansvar att lösa vatten och avlopp
(s.k. § 6-områden)

Boende
Besöksmål

Realism
För att nå målet krävs att någon av MTG-kommunerna att utöka sitt verksamhetsområde samt att VA-taxan anpassas till de nivåer som krävs för att få
täckning av de kostnader som ska hanteras genom s.k. anslutningsavgift. Beslutet om att bilda ett verksamhetsområde redovisas senast i samband med
årsbokslutet 2017.

Etappmål 3
Etappmål
Etappmål 2017: Tekniska nämnden ska i samverkan med någon av MTG-kommunerna ha påbörjat införliva ett s.k. § 6 område i denna
kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Nämndmål 4
Nämndmål

Fokusområden

Mål 4: Kommunerna ska minska energianvändningen i sina egenägda fastigheter med 1,5 % per år

Boende
Lärande
Besöksmål

Realism
Ja, det finns flera större reinvesteringsprojekt som innehåller stor del av energibesparande åtgärder i samtliga tre kommunerna. Arbetena sker
företrädesvis i skolbyggnader.

Teknisk nämnd, Målprognos 1
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Nämndmål 5
Nämndmål

Fokusområden

Mål 5. Mer attraktiva badplatser

Boende
Besöksmål

Realism
Utredningspengar behöver fördelas för inventera aktuella badplatser.
För att nå målet krävs en resurs som idag finansieras inom ramen för kommunledningskontorets strategiska utvecklingsarbete.

Teknisk nämnd, Målprognos 1
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 94

Dnr 2017/00133

Tekniska nämndens mål 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner målen och överlämnar dem till kommunfullmäktige i
Mariestad för fastställande.
Bakgrund

Varje nämnd ska ta fram nämndmål som stödjer Mariestads kommuns Vision 2030. I
arbetet ska frågeställningar som: ”Hur kan vi i vår nämnd bidra så mycket som
möjligt till aktuella fokusområden”? Samtliga nämnder ska upprätta nämndmål som
slutligen fastställs av kommunfullmäktige.
Ett förslag till nämndmål för tekniska nämnden har tagits fram och respektive mål
har i möjlig utsträckning anpassats så att de ska vara tillämpliga i samtliga tre MTGkommuner.
Förslag till mål för 2018 är:


Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten (samma som 2017)



Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna (samma som 2017)



Öka tillgängligheten till kommunala vattentjänster under år 2018 (något
omformulerat från 2017)



Minska miljöpåverkan för tekniska nämndens verksamhet under 2018



Mer attraktiva badplatser (fortsättning från målet 2017)

Underlag för beslut

Förslag till nämndmål 2018, Tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Förslag till mål för
tekniska nämnden 2018”.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-28
Dnr: 2017/00133
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Förslag till mål för tekniska nämnden 2018
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner målen och överlämnar dem till
kommunfullmäktige i Mariestad för fastställande.

Bakgrund
Varje nämnd ska ta fram nämndmål som stödjer Mariestads
kommuns Vision 2030. I arbetet ska frågeställningar som: ”Hur kan vi
i vår nämnd bidra så mycket som möjligt till aktuella fokusområden”?
Samtliga nämnder ska upprätta nämndmål som slutligen fastställs av
kommunfullmäktige.
Ett förslag till nämndmål för tekniska nämnden har tagits fram och
respektive mål har i möjlig utsträckning anpassats så att de ska vara
tillämpliga i samtliga tre MTG-kommuner.
Förslag till mål för 2018 är:
 Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten (samma
som 2017)
 Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna (samma
som 2017)
 Öka tillgängligheten till kommunala vattentjänster
under år 2018 (något omformulerat från 2017)
 Minska miljöpåverkan för tekniska nämndens
verksamhet under 2018
Mer attraktiva badplatser (fortsättning från målet 2017.

Underlag för beslut
Förslag till nämndmål 2018, Tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Förslag till mål för
tekniska nämnden 2018”.

Sida
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Michael Nordin
Teknisk chef

NÄMNDSMÅL
Så här vill vår nämnd år 2018 bidra till Vision 2030:

Tekniska nämnden
Mål 1 för 2018
Fokusområde
Till vilket/vilka fokusområden är målet kopplat?

Bakgrund/motivering
Varför väljer vi detta mål?
Ange bakgrund, sammanhang, eventuellt långsiktiga
mål som detta mål utgör ett
etappmål av. Om målet
knyter an till andra
tillämpliga mål som styr vår
verksamhet – beskriv det
här.

Förutsätter samverkan
med/mellan
Realism
Ange om målet är realistiskt i
förhållande till bl a budget.

Mätbarhet
Så här kommer vi veta att
målet är uppfyllt.

Version 170326

Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten
Etappmål 2018: 6 stycken GCM-passager ska färdigställas i MTG-kommunerna. 3 passager i Mariestad, 2
passager i Töreboda och 1 passage i Gullspångs kommun
Boende, Besöksmål, Kommunikationer, Ungdomar

Enligt Trafikverket kan upp till 20 liv räddas årligen i Sverige genom att göra gång-, cykel- och mopedpassager
(GCM) och korsningar i tätort säkra. En GCM-passage räknas som säker om hastigheten är högst 30 km/tim hos
85 procent av all trafik som går över passagen. Syftet är att successivt öka säkerheten för den oskyddade
trafikanten inom MTG-kommunerna. Målet kan ses som flerårigt.
Aktivitet: Verksamhet teknik får i uppdrag att åtgärda ett antal utpekade s.k. GCM-passager. Förslagsvis
åtgärdas 3 passager i Mariestad, 2 passager i Töreboda och 1 passage i Gullspångs kommun. Kostnaden ska
tas ur respektive kommuns investeringsanslag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Kommunernas planavdelningar för samråd om prioriterade platser att åtgärda.

Ja, behov av åtgärder bör kunna hanteras inom MTG-kommunernas årliga investeringsbudget för
gatuinvesteringar/trafiksäkerhet.

Redovisning av färdigställda GCM-passager i bokslut för år 2018

Tekniska nämnden
Mål 2 för 2018

Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna genom att identifiera och åtgärda otrygga platser i
kommunen

Fokusområde
Till vilket/vilka fokusområden är målet kopplat?

Boende, Kommunikationer, Ungdomar och Besöksmål

Bakgrund/motivering

Inom MTG-kommunerna finns det fortfarande platser, sträckor och områden som upplevs som otrygga för
invånarna. En vanlig orsak är att platserna inte har tillräckligt eller felaktig belysning. Åtgärder behöver ske för att
öka säkerheten. I detta mål ingår även kommunernas arbete med att öka tillgängligheten i det offentliga rummet.

Varför väljer vi detta mål?
Ange bakgrund, sammanhang, eventuellt långsiktiga
mål som detta mål utgör ett
etappmål av. Om målet
knyter an till andra
tillämpliga mål som styr vår
verksamhet – beskriv det
här.

Förutsätter samverkan
med/mellan
Realism
Ange om målet är realistiskt i
förhållande till bl a budget.

Mätbarhet
Så här kommer vi veta att
målet är uppfyllt.

Version 170326

Verksamhet teknik får i uppdrag att tillsammans med t.ex. det gemensamma Brottsförebygganderådet för MTGkommunerna identifiera ett antal utpekade och upplevda otrygga platser. Minst två platser per kommun ska
åtgärdas under år 2018.

Brottsförebygganderådet MTG
Målet bedöms som realistiskt.
Kostnaden ska tas ur respektive kommuns driftbudget alternativt investeringsanslag.
Redovisning av genomförda åtgärder i årsbokslut 2018.

Tekniska nämnden
Mål 3 för 2018

Fokusområde

Öka tillgängligheten för medborgarna till kommunala vattentjänster
Etappmål 2018: Tekniska nämnden ska i samverkan med någon av MTG-kommunerna ha påbörjat att införliva
ett s.k. § 6 område enligt antagen VA-plan i denna kommuns verksamhetsområde för vatten och
avlopp.
Boende, besöksmål

Till vilket/vilka fokusområden är målet kopplat?

Bakgrund/motivering
Varför väljer vi detta mål?
Ange bakgrund, sammanhang, eventuellt långsiktiga
mål som detta mål utgör ett
etappmål av. Om målet
knyter an till andra
tillämpliga mål som styr vår
verksamhet

Förutsätter samverkan
med/mellan
Realism

Förslag till plan för VA-verksamheten på landsbygden i de tre kommunerna finns framtagen. I planen pekas ett
antal områden ut där det är kommunens ansvar att ta hand om avloppsvattnet från boende och verksamhet, s.k.
§ 6-områden. Med utgångspunkt från förslag till VA-planen behöver kommunerna besluta vilka områden som ska
åtgärdas.
Verksamhet teknik ska i samverkan med någon av MTG-kommunerna och införliva ett s.k. § 6-område i denna
kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kostnaden ska täckas genom anslutningsavgifter samt
ev. denna kommuns investeringsanslag för ändamålet.
Kommunstyrelserna, Berörda fastighetsägare

Ange om målet är realistiskt i
förhållande till bl a budget.

För att nå målet krävs att någon av MTG-kommunerna att utöka sitt verksamhetsområde samt att VA-taxan
anpassas till de nivåer som krävs för att få täckning av de kostnader som ska hanteras genom s.k.
anslutningsavgift. Beslutet om att bilda ett verksamhetsområde redovisas senast i samband med årsbokslutet
2018.

Mätbarhet

För att nå målet ska beslut om verksamhetsområde har tagits i den aktuella kommunens kommunfullmäktige.

Så här kommer vi veta att
målet är uppfyllt.

Version 170326

Tekniska nämnden
Mål 4 för 2018

Tekniska nämnden ska minska verksamhetens miljöpåverkan under år 2018

Fokusområde
Till vilket/vilka fokusområden är målet
kopplat?
Bakgrund/motivering
Varför väljer vi detta mål?
Ange bakgrund, sammanhang, eventuellt
långsiktiga mål som detta
mål utgör ett etappmål av.
Om målet knyter an till
andra tillämpliga mål som
styr vår verksamhet.

Boende, besöksmål, kommunikationer och lärande

Förutsätter samverkan
med/mellan

Aktuella verksamhetsföreträdare i MTG-kommunerna

Realism
Ange om målet är
realistiskt i förhållande till
bl a budget.

Ja, det finns flera större reinvesteringsprojekt som innehåller stor del av energibesparande åtgärder i samtliga tre
kommunerna. Utöver detta är medel avsatta för att rusta upp befintliga VA-anlägnningar som vid genomförande
kommer att resultera i lägre energikostnader och minskad förorening.

Mätbarhet
Så här kommer vi veta att
målet är uppfyllt.

Under kvartal 1 2018: Om en för tekniska nämndens övergripande handlingsplan är framtagen där det tydligt
framgår att miljöpåverkan minskar.

Version 170326

De tre MTG-kommunerna arbetar löpande med att minska verksamhetens miljöpåverkan. Att minska
miljöpåverkan kan ske på olika sätt och de senaste åren har fokus varit på att minska energiförbrukningen i
kommunens egenägda fastigheter. Detta har bl.a. uppnåtts med energieffektiviseringsprojektet EPC, m.m.
Att fokusera på miljöarbetet är en central fråga i hela MTG där ledord som bl. a Hållbarhet tolkas in inom detta
område. Målet att minska miljöpåverkan täcker hela tekniska nämndens verksamhet där alla kan vara med och
bidra.

Under kvartal 2-4 2018: Om handlingsplanen utförs enligt beslutad tidplan

Tekniska nämnden
Mål 5 för 2017
Fokusområde
Till vilket/vilka fokusområden är målet
kopplat?
Bakgrund/motivering
Varför väljer vi detta mål?
Ange bakgrund, sammanhang, eventuellt
långsiktiga mål som detta
mål utgör ett etappmål av.
Om målet knyter an till
andra tillämpliga mål som
styr vår verksamhet –

Förutsätter samverkan
med/mellan
Realism
Ange om målet är
realistiskt i förhållande till
bl a budget.
Mätbarhet
Så här kommer vi veta att
målet är uppfyllt.

Version 170326

Mer attraktiva badplatser

Boende, Kommunikationer, Ungdomar och Besöksmål

För de tre MTG-kommunerna är en profilering mot besöksnäring, hållbarhet och rekreation tydliga inslag.
Inom kommunerna finns allmänna badplatser.
Under 2017 arbetas en övergripande kvalitetsbeskrivning och skötselplan för dessa badplatser fram och
beslutas.
För att höja kvaliteten i kommunernas leverans av goda badplatser ska dessa skötselplaner förankras, beslutas
och sedan genomföras. Om det finns särskilda förutsättningar för någon/några utvalda badplatser så ska det
prövas att inordna i lämpligt nationellt kvalitetssystem för badplatser t ex ”Blå flagg”.

MTG-kommunernas plan-/utvecklingsavdelningar för att bestämma vilka badplatser som är aktuella för
respektive kommun och vilken standard de önskar att respektive badplats ska uppnå.
Utifrån beslutade nivån på beslutade skötselplaner kan ytterligare driftmedel behövas tillskjutas tekniska
nämnden alternativt omfördelas inom befintlig budgetram.
Redovisad tillsyn och skötsel i jämförelse med beslutade insatser. Mäts månadsvis under maj-septemper.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 92

Dnr 2017/00014

Uppföljning av interkontrollplan i samband med prognos 1
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättad redovisning för intern kontroll för
nämndens verksamhet år 2017 i samband med prognos 1.
Bakgrund

Verksamhet teknik har en antagen plan för intern kontroll 2017. Intern kontroll är en
viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen avser att: ”Ha grepp över både
verksamhet och ekonomi, Styra mot effektivitet, Ha ordning och reda, Skapa
trygghet.”
Varje år beslutas om en plan för interkontroll där man väljer att fokusera på några
kontrollmoment. Nämnden ska särskilt följa upp att: Fakturor betalas i tid,
Återrapportering av aktuella uppdrag, Rapportering av betydande avvikelser i
investeringsprojekt samt Tillämpning av projektmodellen. Utöver det finns ett antal
uppföljningsområden som gäller samtliga nämnder i Mariestads kommun.
Avvikelser prognos 1
a) Större avvikelse i ”Tillämpning av projektmodellen”: Åtgärd: Ett större fokus
på att projektmodellen följs genom att införa rutin om redovisning av
projektorganisation i samband med prognosuppföljningar i
investeringsprojekt.
b) Mindre avvikelse ”Fakturor betalas i tid”: Åtgärd: Under kvartal 2 kommer
verksamheten att ha fokus på att tydliggöra ekonomiflödet i hela
organisationen. Fakturahanteringen kommer särskilt beröras.
Underlag för beslut

Internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 1.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 1”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-24
Dnr: 2017/00014
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska
nämnden i samband med prognos 1
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättad redovisning för intern kontroll för
nämndens verksamhet år 2017 i samband med prognos 1.

Bakgrund
Verksamhet teknik har en antagen plan för intern kontroll 2017. Intern
kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen avser att:
”Ha grepp över både verksamhet och ekonomi, Styra mot effektivitet, Ha
ordning och reda, Skapa trygghet.”
Varje år beslutas om en plan för interkontroll där man väljer att fokusera
på några kontrollmoment. Nämnden ska särskilt följa upp att: Fakturor
betalas i tid, Återrapportering av aktuella uppdrag, Rapportering av
betydande avvikelser i investeringsprojekt samt Tillämpning av
projektmodellen. Utöver det finns ett antal uppföljningsområden som
gäller samtliga nämnder i Mariestads kommun.
Avvikelser prognos 1
a) Större avvikelse i ”Tillämpning av projektmodellen”: Åtgärd: Ett större
fokus på att projektmodellen följs genom att införa rutin om redovisning av
projektorganisation i samband med prognosuppföljningar i
investeringsprojekt.
b) Mindre avvikelse ”Fakturor betalas i tid”: Åtgärd: Under kvartal 2 kommer
verksamheten att ha fokus på att tydliggöra ekonomiflödet i hela
organisationen. Fakturahanteringen kommer särskilt beröras.

Underlag för beslut
Internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 1.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 1”.
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Michael Nordin
Teknisk chef

MARIESTAD KOMMUN
INTERNKONTROLLPLAN
Datum: 170324

Resultat

År: 2017

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

Nämnd: Tekniska nämnden

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

Datum för återrapportering till nämnd:

Kontroll saknas: Ingen kontroll genomförd.

Prognos, Delår, Helår

Resultat
Nr

Process/rutin/system

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Typ av kontroll

Kontrollfrekvens

Kontrollansvarig

Rapportering till
R1

R2

R3

Kontroll
saknas

Rutin arbetsgivare

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

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

Manuell

1 ggr/år

Närmast högre chef

Verksamhetschef/Sektorchef

x

Rutin arbetsgivare

Kontrollera att Apt och
medarbetarsamtal genomförs
enligt avtal/plan

Kontrollera genomförda Apt
och medarbetarsamtal

Manuell

1 ggr/år

Närmast högre chef

Verksamhetschef/Sektorchef

x

Rutin arbetsgivare

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

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

Manuell

1 ggr/år

Närmast högre chef

Verksamhetschef/Sektorchef

x

4

Kommunikation

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

Kontrollera att webbsidans
publiceringsdatum är
uppdaterat.

Manuell

2 ggr/år

Enhetschef och
Avdelningschef

Verksamhetschef/Sektorchef

x

5

Upphandling av varor och tjänster

Kontrollera avtalstrohet vid
inköp i kommunen

Inköpsanalys av
upphandlingsenheten

Manuell

2 ggr/år

Upphandlingsenheten

Verksamhetschef/Sektorchef

x

6

Rutin arbetsgivare

Följsamhet till åtgärdsprogram
vid sjukskrivningar

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

Manuell

2 ggr/år

Personalenheten

Verksamhetschef/Sektorchef

x

7

Fakturor betalas i tid

Att fakturor betalas i tid,
uppföljning i Agresso.

Utdrag av specifik rapport,
framtagen i Agresso.

Manuell

Månadsvis

Ekonomer

Överordnad chef

8

Återrapportering av aktuella uppdrag

Att uppföljning av
uppdragslistan utförs.

Se tekniska nämndens
protokoll

Manuell

Inför varje prognostillfälle

Nämndsekreterare

TNAU

x

9

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

Kontinuerlig genomgång av
utfallet i berörda projekt

Manuell

Inför varje prognostillfälle

Avdelningschef

Verksamhetschef

x

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

Manuell

Inför varje prognostillfälle

Avdelningschef

Verksamhetschef

1

2

3

10

2017-03-24

Tillämpning av projektmodellen

Avstämning av att
projektmodellen tillämpas i
Verksamhet Tekniks projekt

x

x

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 97

Dnr 2017/00157

Lekplatsprogram för Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Mariestad att anta Lekplatsprogram
för Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-05-20 chefen för sektor samhällsbyggnad
i uppdrag att upprätta en underhållsplan samt prioriteringslista för kommunens
samtliga lekplatser.
Efter intern diskussion föreslogs att dokumentet skulle benämnas lekplatsprogram.
Inventering av kommunens lekplatser gjordes sommaren 2015 med viss
komplettering under hösten 2015. Arbetet med lekplatsprogrammet har utförts av
stadsplaneavdelningen samt verksamhet teknik.
Enligt inventeringen är bedömningen att de flesta lekplatser behöver någon typ av
nyinvestering för att uppnå önskad standard. Hur många lekplatser som kan rustas
upp per år styrs av avsatta investeringsmedel. Förslaget var uppe till beslut i ksau
2016-03-23 (§106) men återremitterades då. Verksamhet teknik valde att endast söka
igångsättningstillstånd för ett antal lekparker 2016.
Underlag för beslut

Förslag till Lekplatsprogram, Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Lekplatsprogram för
Mariestads kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-22
Dnr: 2017/00157
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Lekplatsprogram för Mariestads kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Mariestad att anta
Lekplatsprogram för Mariestads kommun.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-05-20 chefen för sektor
samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en underhållsplan samt prioriteringslista
för kommunens samtliga lekplatser.
Efter intern diskussion föreslogs att dokumentet skulle benämnas
lekplatsprogram. Inventering av kommunens lekplatser gjordes sommaren 2015
med viss komplettering under hösten 2015. Arbetet med lekplatsprogrammet
har utförts av stadsplaneavdelningen samt verksamhet teknik.
Enligt inventeringen är bedömningen att de flesta lekplatser behöver någon typ
av nyinvestering för att uppnå önskad standard. Hur många lekplatser som kan
rustas upp per år styrs av avsatta investeringsmedel. Förslaget var uppe till
beslut i ksau 2016-03-23 (§106) men återremitterades då. Verksamhet teknik
valde att endast söka igångsättningstillstånd för ett antal lekparker 2016.

Underlag för beslut
Förslag till Lekplatsprogram, Mariestads kommun

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Lekplatsprogram
för Mariestads kommun”.

Michael Nordin
Teknisk chef

LEKPLATSPROGRAM
Mariestads kommun 2017

Hornsvägen.

































































FÖRORD

När ett samhälle utvecklas förändras behoven hos
dem som lever och verkar där. Förväntningarna på en
lekplats innehåll och form varierar därför över tid även
om barnens vilja till lek och stimulans är densamma.
Även kraven på trygghet, säkerhet och tillgänglighet
förändras. Utöver detta bör även de vuxnas trivsel
beaktas då en väl fungerande och attraktiv lekplats kan
bli en viktig social mötesplats för alla åldrar.

Mariestads kommun har därför valt att göra denna
översyn över samtliga av kommunens lekplatser
och ta fram ett åtgärdsförslag till vilka lekplatser
som ska utvecklas ytterligare och i vilken ordning. I
investeringsbudgeten för år 2016 med plan till år 2018
finns avsatta medel varje år för just upprustning av
lekplatser.

Stadsparken.
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INLEDNING

Inriktning
En kommuns tillgång till välplanerade, ändamålsenliga
och utmanande lekplatser skapar ett stort mervärde för
invånare och besökare.
De tre dokument som främst legat till grund för
lekplatsprogrammet är kommunens Vision 2030,
FÖP Mariestad och Inventering lekplatser Mariestads
kommun. Vision 2030 talar bland annat om att skapa
attraktiva mötesplatser för alla, här är våra lekplatser en
viktig del. Dagens situation ser dock annorlunda ut. Vi
har många lekplatser som i flera fall är eftersatta och
därför inte fungerar som mötesplatser.
Målet att kommunen ska ha lekplatser i olika storlekar
som är mer utvecklade och bättre omhändertagna.

Bakgrund
Historiskt har det anlagts många lekplatser i Sveriges
bostadsområden, främst på 50-, 60- och 70-talen.
Barns fritid var dock annorlunda förr och lekplatsen
hade då större vikt. I dag går barn på förskola och fritids i större utsträckning samt att det leks på ett annat
sätt i och med datorer, privata studsmattor, anordnade
fritidsaktiviteter och större aktivitetsattraktioner i form
av lekland och liknande. Alla kommunens utemiljöer
vid förskolor och skolor är även öppna för allmän lek
efter skoltid. Många av de små kommunala lekplatserna har på grund av detta spelat ut sin roll. Behovet av
stora lekplatser där många barn kan vistas samtidigt
har dock ökat. Kommunens lekplatser har hamnat i
ett stort behov av upprustning på grund av ålder och
av att en del av den lekutrustning som finns blivit farlig ur säkerhetssynvinkel. Utöver detta finns i dag ett
annat krav från allmänheten på vad en bra lekplats ska
innehålla.

Allt detta kräver en genomgående översyn och
prioritering av vilka lekplatser som skall utvecklas till
större och i vilken ordning en upprustning av samtliga
bör ske. Detta dokument visar ett förslag till detta,
utifrån de erfarenheter som vunnits under de gångna
åren.

Syfte
Lekplatsprogrammet visar en plan för utvecklingen
av hela beståndet av lekplatser i Mariestads kommun.
Programmet innefattar endast kommunala offentliga
lekplatser. Inte privata lekplatser eller en tanke om
utvecklingen av våra lekmiljöer på förskolor och skolor.
Skolor och förskolor finns dock med i kartläggningen
eftersom deras utemiljöer har en viktig funktion i
helheten.
Syftet med lekplatsprogrammet är att skapa en
långsiktig strategi för planering och underhåll av
kommunens lekplatser. Dokumentet skall ge stöd och
hjälp i beslutsfattandet rörande både skötsel och drift
samt i arbetet med att prioritera. Arbetet kommer även
ligga till grund för hur framtida miljöer ska utvecklas
med tanke på barns lekmiljöer.

Ytterligare ett skäl har varit de nya kunskaperna om
lekplatsers säkerhet som tillkommit under senare år,
samt de EU-direktiv som tagits fram för detta.
Karlsholme.
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MÅLSÄTTNING

Lekplatsen - mötesplats för alla

Tillgänglighet och säkerhet

Den kommunala lekplatsen är ett komplement till den
privata fastighetsmarken och är till för alla. Den ska
ha ett innehåll som dels möjliggör rörelselekar med
motorik och balansutveckling samt stimulerar fantasin
och ger plats för rollekar. Goda vistelsemöjligheter för
vuxna och ungdomar ökar även samvaron mellan alla
åldrar.

Lekplatsen ska vara lätt att ta sig till med olika trafikslag. Den ska vara placerad i anslutning till viktiga
gång- och cykelstråk och/eller kollektivtrafik. Tillgänglighet innebär också att det är möjligt att ta sig till och
in på lekplatsen, även om man har med sig barnvagn,
behöver rullstol eller rullator. Däremot behöver inte
samtliga lekredskap eller miljöer vara tillgängliga för
alla.

De lekfunktioner som skapas på lekplatsen skall även
ge lekvärde för många, ingen uppdelning ska ske i de
traditionella tankarna om flick- eller pojklekar. Barnens
behov av utveckling och stimulans för olika sinnen ska
beaktas i planeringen och uppbyggnaden av lekplatsen.
Viktigt är också att det ska finnas lekredskap för såväl
små som lite äldre barn. Lekplatser används även som
mötesplatser för tonåringar och det ska finnas miljöer i
vår stad som främjar detta.
Målet att kommunen ska ha lekplatser i olika storlekar
som är mer utvecklade och bättre omhändertagna.

Målsättningen är att så långt som möjligt göra våra lekplatser tillgängliga för barn och ungdomar med olika
funktionshinder. Det är också viktigt att föräldrar med
funktionshinder ska kunna komma till lekplatsen med
sina barn. De tre temalekplatserna samt områdeslekplatserna ska i större utsträckning vara tillgänglighetsanpassade.
Följande punkter är viktiga att tänka på när man planerar en lekplats för att göra den tillgänglig:
‐ Att det finns lekredskap som är utformade så att alla
så långt som möjligt kan vara med.
‐ Att underlätta för funktionshindrade att förflytta sig
till och inom en lekplats.
‐ Att lekplatsen upplevs som överskådlig och att synsvaga kan orientera sig på lekplatsen.
‐ Att lekplatsen ger möjlighet till varierande sinnesupplevelser.
‐ Att det ska finnas såväl sol som skugga på lekplatsen.
‐ Att sittplatser med bord utformas så att även rullstolsburna personer kan sitta där.
‐ Att undvika allergiframkallande växter.
- Att lekredskapen tål tyngden av en vuxen och ett barn.

Karlsholme.
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Lekplatsen skall också vara säker utan risk för barn att
göra sig illa. Lekredskap som används måste vara godkännda ur säkerhetssynpunkt och placeras med rätt
säkerhetsavstånd och på rätt fallunderlag.

INNEHÅLL & UPPLEVELSE

En bra lekplats
Barn och unga utgör ungefär en femtedel av landets
befolkning och detsamma gäller i Mariestad. Enligt
barnkonventionen (FN:s konvention om barns rättigheter) har alla barn under arton år rätt till en god fysisk
uppväxtmiljö. I dagens samhälle ser man dock trender
mot ökat stillasittande, övervikt och växande ohälsotal.
För att uppnå målsättningen för kommunens lekplatser är det nödvändigt med en samsyn kring vad som
bidrar till att skapa kreativa, välkomnande och tillgängliga miljöer.
Leken är viktig i alla barns utveckling och det finns
flera delar som bidrar till en god lekmiljö. Lekredskapen är självklart viktiga och lekredskap ger mycket lek
men de är bara en del av den totala upplevelsen som en
lekplats skall ge. De lekredskap som finns på lekplatsen
ska hålla hög standard vad gäller kvalitet och säkerhet.
Lekredskap behöver dock inte vara traditionella utan
kan gärna varieras med stenar, stockar och andra naturmaterial. I kombination med växter och grönytor
är lekredskapen en del av den helhet som en väl sammansatt lekmiljö ska erbjuda. För yngre barn är ”de
små rummen” viktiga. Här vistas de i miljöer i sin egen
skala, vilket stimulerar fantasi och skapande. Små rum
uppstår till exempel i lekhus och i så kallade leksnår, en
växtlighet som på ett naturligt sätt bildar avgränsade
miljöer.

Lekplatser bör vara bra belysta för att ge en trygghet
även under den mörkare årstiden. Med belysning kan
det även ges ytterligare en spännande dimension i lekvärdet genom utnyttjande av LED och liknande.
I en bra lekmiljö finns platser både för lek i grupp och
för enskild lek. Ofta är lekplatsen en sociala knutpunkt
och mötesplats i en stadsdel. Den sociala funktionen är
viktig eftersom den minskar anonymiteten, dels mellan barn, men också mellan föräldrar och mellan andra
vuxna och barn.

Tonåringar och vuxna
Lekplatsens sociala funktion är viktig, inte bara för
yngre barn utan även för tonåringar som ofta söker sig
till neutrala ställen där de kan prata och umgås.
Lekplatsen ska också vara attraktiv för de vuxna. Den
ska främja kontakten mellan människor i olika generationer och från olika kulturer. Genom att skapa en
plats där det finns trivsamma sittplatser i vackra miljöer ges möjlighet till att umgås och vistas på platsen
under längre tid.

Vad gäller växtligheten i allmänhet bör den vara sådan
att den bidrar till leken i takt med årstidens växlingar.
Blommor, löv, frukter och kvistar ger näring åt fantasin
och blir då en naturlig del i leken där de finns. Självklart ska inga giftiga växter finnas på eller intill en lekplats. Ett komplement till lekplatsens planteringsytor
är om det finns skogsområden i närheten.
Ytor för bollspel eller för att springa, cykla eller använda andra åkleksaker på ger även de mervärde till en
lekplats. Dessa öppna ytor kan vara både av gräs och av
hårdgjorda material. Material som går att forma, såsom
baksand, inbjuder till kreativitet och utvecklar dessutom motoriken.

Ungdomar umgås på en konstgräsmatta i Stockholm.
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STRATEGISK PLANERING

Planeringsprocessen
Mariestads kommun ska följa gällande lagar som rör
barns miljö, en viktig del är också FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Det är av stor betydelse att
barns lekmiljöer beaktas genom hela planeringsprocess
vid utbyggnad och nyexploatering. Både för att öka
barnvänligheten över huvudtaget men också för att öka
den sociala kontakten inom stadsdelarna.

Strategi för ombyggnad
Vid ombyggnad av lekplatserna skall säkerheten förbättras samtidigt som innehållet utvecklas. Flera av da-

gens lekplatser har ett liknande och ensartat innehåll.
Tanken är att lekredskapen ska varieras för att skapa
ökat intresse för att besöka olika platser i vår kommun.
För temalekplatser och områdeslekplatser är det ärven
tänkt ett ökat fokus på tillgänglighet. På bilden nedan visas vattenleken i Stadsparken som är ett ovanligt
och mycket populärt inslag som även går att nyttja om
man exempelvis sitter i rullstol.
Valet av lekredskap görs så att det ger högre anläggningskostnader men lägre driftskostnader. Det finns
ett klart samband mellan lekredskap med hög kvalitet
samt mindre driftsåtgärder. Den dyrare utrustningen
är oftast robustare mot slitage och vandalisering.

Stadsparken.
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Vid så gott som alla upprustningar måste sand bytas ut
eller kompletteras. Även övriga ytor, såsom grusytor,
måste oftast bättras på, liksom att vegetationsytor ses
över och kompletteras. Detta medför att kostnaderna
för ombyggnaderna är betydligt högre än om det bara
gällde att byta ut uttjänta lekredskap.

Drift
Genom att löpande underhålla de lekplatser som är
upprustade och som uppfyller de krav som ställs på
lekplatser, både gällande innehåll och säkerhet, förlänger man livstiden för dessa. Det bidrar också till att
höja intrycket av våra lekplatser överlag. Den typ av åtgärder som är aktuella är målning av lekredskap, utbyte
av trasiga detaljer/material, underhåll av ytor och vegetation. Som det är i dag så åtgärdas inte dessa mindre
fel i tillräckligt stor omfattning och lekplatser står och
förfaller eftersom pengar från den löpande driften ofta
har tvingas tas till större ombyggnadsinsatser.

Större områdeslekplats
6 stycken större lekplatser med ökat fokus på tillgänglighet, dessa är strategiskt utplacerade på följande platser:
•
•
•
•
•
•

Annedalsgatan (Snuggen)
Milstensparken (Nyestan)
Skiftesvägen (Krontorp)
Hornsvägen (Dala)
Leverstadsvägen (Gärdet)
Roddarevägen (Sjötorp)

Mindre lekplats
Övriga lekplatser inom kommunen.

Besiktning och tillsyn
Som markägare är kommunen, enligt PBL (Plan- och
bygglagen), skyldig att underhålla lekplatser på ett sätt
som gör att olycksfallsrisken begränsas. Tillsyn och
städning sker året runt. Allvarliga fel som upptäcks eller rapporteras åtgärdas omedelbart. Besiktning sker en
gång om året samt efter varje renovering, ombyggnad
eller vid nybyggnad. Säkerhetsbesiktningen utförs av
certifierade besiktningsmän. Läs mer i bilagan Underhållsplan.

Klassning
Temalekplats
Tre centrala platser där det rör sig mycket folk, ökat
fokus på tillgänglighet:
• Stadsparken - tema organiskt
• Hamnen - tema marint
• Karlsholme - tema balans & klättring
Alhagen..
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BEFINTLIGA LEKMILJÖER I CENTRALORTEN
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1. Hamnen
2. Karlsholme
3. Annedalsgatan
4. Milstensparken
5. Stadsparken
6. Glimmervägen
7. Skiftesvägen
8. Hagabergsvägen
9. Furuvägen
10. Solhemsvägen
11. Haggårdsvägen
12. Segolsgatan
13. Hornsvägen
14. Klövervägen

15. Lysmaskvägen
16. Fjällripevägen
17. Timmervägen
18. Sländstigen
19. Leverstadsvägen
20. Alhagen
21. Lockerud
22. Kvartsvägen
23. Åsagatan
24. Sjöhagaparken
25. Bäckelundsgatan
26. Lyckans väg
27. Domherrevägen

BEFINTLIGA LEKMILJÖER I KRANSORTERNA
28. Gustavsbegrsv. Ullervad
29. Munkströmsv. Ullervad
30. Notvägen Sjötorp
31. Roddarv. Sjötorp
32. Furuvägen Lyrestad
33. Källebergsv. Hassle
34. Kvarnstensparken Lugnås
35. Klosterängen Övre Lugnås

Ullervad

28.

29.

Lyrestad
Sjötorp
32.
31.

Hassle
33.
30.

Lugnås

35.

Övre Lugnås

34.
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ÅTGÄRDER

Förslaget är att ett fåtal lekplatser i kommunen byggs ut
samtidigt som övriga förbättras med förhöjd säkerhet
och genomtänkt utformning. Skapas större lekplatser
är det lättare att få till variation och på så sätt skapa
mötesplatser dit barn och föräldrar gärna vill ta sig.

Prioritering
Prioriteringsordningen för upprustning av lekplatser
styrs av dess befintliga skick samt hur välbesökta de är.
Tonvikten läggs också på de större områdeslekplatserna, just för att de ofta är de mest välbesökta eller kan
bli med tanke på placeringen. Målet är att kommunens
samtliga lekplatser skall ha rustats upp till och med år
2018.

Eftersom de ekonomiska resurserna utgör en begränsande faktor och förändringarna måste göras successivt
över ett antal år, är det viktigt att ha en plan för prioriteringen. Först och främst ska upprustning ske för de
befintliga lekplatser som dels är i stort behov av detta
samt de där önskemålet finns av en mer utvecklad lekplats (temalekplats eller områdeslekplats).
På följande sidor visas ett förslag till grov prioriteringsordning. Siffror 1-5 som anges inom parantes anger
prioriteringsordning. Hög siffra betyder hög prioritet.
För att läsa mer om varje lekplats i centralorten se dokumentet Inventering av lekplatser Mariestads kommun.
Prioriteringen i inventeringen har uppdaterats utifrån
fler kriterier och överenstämmer inte helt med den
som är gjord i detta dokument.

Hamnen.
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FÖRSLAG PRIORITERING AV LEKPLATSER I
CENTRALORTEN
Sifforna innan lekplatsernas namn är de samma som i
Inventering lekplatser Mariestads kommun, detta för att
enklare kunna läsa de bägge dokumenten ihop. Inom
parantes anges föreslagen prioriteringsordning. Hög
siffra betyder hög prioritet.

1. HAMNEN (5)
En populär lekplats, speciellt sommartid då det är
mycket folk i hamnen. Utökas till en temalekplats.
Brister i dagens utformning är att det saknas sittmöjligheter samt tillgång till skugga. Utvecklas den till en
temalekplats bör redskap för äldre barn tillkomma.

2. KARLSHOLME (5)
En bra och väl använd lekpark med stora gräsytor. Då
platsen är central kan denna med fördel utvecklas till
en temalekplats och fortsätta marknadsföra Mariestad.
Fler sittplatser och fler lekytor kan tillkomma.

2017 måste den vara upprustad då den nya skolan
öppnar.

13. HORNSVÄGEN (4)
Bör utvecklas till en större områdeslekplats. Lekplatsen
har vissa delvis borttagna lekredskap samt slitna bänkar
som står långt ifrån lekytorna.

18. SLÄNDSTIGEN (4)
Slås ihop med Timmervägen och lekredskap flyttas
därifrån om de är i bra skick. Sliten men använd lekplats.

12. SEGOLSGATAN (3)
Det finns flera nya lekredskap men dåligt skötta markytor samt slitna äldre lekredskap drar ner upplevelsen
av platsen.

6. GLIMMERVÄGEN (5)

16. FJÄLLRIPEVÄGEN (3)

Behov av upprustning samt ökat innehåll. Det närliggande nya bostadsområdet Sjölyckan kommer troligen
generera fler barn till lekplatsen.

Lekplats uppdelad i flera rum vilket skapar svårighet
att få överblick. Viss upprustning av lekredskap krävs.

19. LEVERSTADSVÄGEN (5)
Bör utvecklas till en större områdeslekplats. Bra läge
men väldigt sliten lekplats med ensartat innehåll. Bra
sittmöjlighet saknas. Till hösten 2017 bör platsen
vara upprustad då det kan det tänkas att fler barn
använder platsen eftersom det öppnar en större skola i
närheten då.

20. ALHAGEN (5)
Åtgärder utförda hösten 2015. Ytterligare lekyta föreslås tillskapas 2017.

17. TIMMERVÄGEN (3)
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap samt ogräsåtgärder. Föreslås slås ihop med
Sländstigen då det är två näraliggande platser.

22. KVARTSVÄGEN (3)
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

24. SJÖHAGAPARKEN (3)
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

21. LOCKERUD (5)
Rutschbanan är i stort behov av åtgärder. Till hösten
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25. BÄCKELUNDSGATAN (3)

4. MILSTENSPARKEN (1)

Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

Gjordes om till en större områdeslekplats 2016.

23. ÅSAGATAN (3)
Linbanan bör ses över så den antingen uppfyller
säkerhetskrav eller tas bort. Omkringliggande växtlighet kan även med fördel ses över.

26. LYCKANS VÄG (3)
Finns ett visst behov av upprustning alternativt nedläggning.

Gjordes om till en större områdeslekplats 2016.

8. HAGABERGSVÄGEN (1)
Rustades upp 2016.

9. FURUVÄGEN (1)
Rustades upp 2016.

5. STADSPARKEN (2)

10. SOLHEMSVÄGEN (1)

Relativt ny temalekplats som är väl använd. Saknas
dock tillräckligt med sittmöjligheter för barn och vuxna samt att det vore önskvärt med en något högre tillgänglighetsanpassning.

Rustades upp 2016.

11. HAGGÅRDSVÄGEN (2)
Nya sittplatser tillkom 2017.

15. LYSMASKVÄGEN (2)
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

3. ANNEDALSGATAN (1)
Gjordes om till en större områdeslekplats 2016.

#

7. SKIFTESVÄGEN (1)

$
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14. KLÖVERVÄGEN (1)
Rustades upp 2016.

27. DOMHERREVÄGEN (1)
Rustades upp 2016.

FÖRSLAG PRIORITERING AV LEKPLATSER I
KRANSORTERNA
29. MUNKSTRÖMSVÄGEN (5)
ULLERVAD
Omkringliggande ytor bör ses över, är dock svårt eftersom kommunen inte är markägare. Visst utbyte av
lekredskap.

Ullervad

28. GUSTAVSBERGSVÄGEN (1)

28.

ULLERVAD
Upprustades ht 15.

29.

30. NOTVÄGEN (3)
SJÖTORP
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

Sjötorp
31.

31. RODDAREVÄGEN (1)
SJÖTORP
Utvidgades till en områdeslekplats 2016.

30.
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32. FURUVÄGEN (5)

Lyrestad

LYRESTAD
Delvis utbytta lekredskap.

33. KÄLLEBERGSVÄGEN (5)

32.

Hassle
33.

HASSLE
Omkringliggande buskage ses över samt visst utbyte
av lekredskap.

34. KVARNSTENSPARKEN (1)

Lugnås

LUGNÅS
Lekplatsen är relativ nyligen genomgången och
fungerar bra.

34.

35. KLOSTERÄNGEN (4)
ÖVRE LUGNÅS
Platsen måste ses över då rutschbanan är sned och
växtlighet sträcker sig långt in över gungorna. Marken
arrenderas och förslagsvis överlåter man lekplatsen till
närboende. Närliggande basketkorg tillhör ej kommunen.

'

(
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35.

Övre Lugnås
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 96

Dnr 2017/00134

Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning och
utveckling av lekplatser 2017 i Mariestad
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd till upprustning av lekplatser
2017. Finansieringen sker inom ramen för tilldelade investeringsmedel för
upprustning 2017, totalt 2 500 tkr. Följande lekplatser ska rustas upp och utvecklas
under året:
1. Hamnen
2. Karlsholme
3. Glimmervägen
4. Leverstadsvägen
5. Alhagen
6. Lockerud
7. Munkströmsvägen, Ullervad
8. Furuvägen, Lyrestad
9. Källebergsvägen, Hassle
Bakgrund

Tekniska nämnden har i Mariestads kommuns investeringsbudget för år 2017 och
2018 fått 2 500 tkr/år att disponera på upprustning av lekplatser.
Sektor samhällsbyggnad har under år 2015/2016 arbetat fram ett förslag till
Lekplatsprogram för Mariestads kommun som ännu inte är antaget politiskt men
som reviderats utifrån insatser föregående år. I Mariestads kommun finns i dagsläget
35 stycken lekplatser i varierande skick. För att skapa möjlighet att genomföra
förväntad upprustning av lekplatser har Verksamhet teknik med utgångspunkt från
framtaget förslag till Lekplatsprogram valt att prioritera följande nio lekplatser med
tillhörande insatser. Insatserna är inte numrerade efter turordning.
1. Hamnen, lekplatsen utökas till en temalekplats. Utökning av ytan, sittmöjligheter,
ytterligare lekredskap och solskydd läggs till i år, 300 tkr.
2. Karlsholme, mycket välbesökt lekplats som utökas till temalekplats med ytterligare
redskap och sittmöjlighet, 200 tkr.
3. Glimmervägen, helt ny lekutrustning, 300 tkr.
4. Leverstadsvägen, en större områdeslekplats med helt ny utrustning, 500 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 2

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 96 (forts.)

Dnr 2017/00134

5. Alhagen, utökas med ytterligare redskap, 100 tkr.
6. Lockerud, till ht-17 öppnar nya Prismaskolan som kommer behöva nyttja platsen
under höstterminen som skolgård, efter detta återgår den till allmän lekplats. Till
skolstart kommer endast några åtgärder utföras, resten sker när skolan lämnat
platsen, 400 tkr.
7. Munkströmsvägen Ullervad, kommunen är ej markägare och kan därför inte sköta
omkringliggande ytor tillfredsställande. Utbyte av vissa redskap, 250 tkr.
8. Furuvägen Lyrestad, visst utbyte av lekredskap, 200 tkr.
9. Källebergsvägen Hassle, utbyte av redskap, 250 tkr.
Underlag för beslut

Lekplatsprogram 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och teknisk chef
Michael Nordin ”Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning lekplatser 2017
i Mariestad”
Expedierats till:
Enhetschef park/hamn Jan Larsson
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-22
Dnr: 2017/00134
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämden

Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning och
utveckling av lekplatser 2017 i Mariestad
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd till upprustning av lekplatser
2017. Finansieringen sker inom ramen för tilldelade investeringsmedel för
upprustning 2017, totalt 2 500 tkr. Följande lekplatser ska rustas upp och
utvecklas under året:
1. Hamnen
2. Karlsholme
3. Glimmervägen
4. Leverstadsvägen
5. Alhagen
6. Lockerud
7. Munkströmsvägen, Ullervad
8. Furuvägen, Lyrestad
9. Källebergsvägen, Hassle

Bakgrund
Tekniska nämnden har i Mariestads kommuns investeringsbudget för år 2017
och 2018 fått 2 500 tkr/år att disponera på upprustning av lekplatser.
Sektor samhällsbyggnad har under år 2015/2016 arbetat fram ett förslag till
Lekplatsprogram för Mariestads kommun som ännu inte är antaget politiskt
men som reviderats utifrån insatser föregående år. I Mariestads kommun finns i
dagsläget 35 stycken lekplatser i varierande skick. För att skapa möjlighet att
genomföra förväntad upprustning av lekplatser har Verksamhet teknik med
utgångspunkt från framtaget förslag till Lekplatsprogram valt att prioritera
följande nio lekplatser med tillhörande insatser. Insatserna är inte numrerade
efter turordning.
1. Hamnen, lekplatsen utökas till en temalekplats. Utökning av ytan,
sittmöjligheter, ytterligare lekredskap och solskydd läggs till i år, 300 tkr.
2. Karlsholme, mycket välbesökt lekplats som utökas till temalekplats med
ytterligare redskap och sittmöjlighet, 200 tkr.
3. Glimmervägen, helt ny lekutrustning, 300 tkr.
4. Leverstadsvägen, en större områdeslekplats med helt ny utrustning, 500 tkr.
5. Alhagen, utökas med ytterligare redskap, 100 tkr.

Sida

2(2)

6. Lockerud, till ht-17 öppnar nya Prismaskolan som kommer behöva nyttja
platsen under höstterminen som skolgård, efter detta återgår den till allmän
lekplats. Till skolstart kommer endast några åtgärder utföras, resten sker när
skolan lämnat platsen, 400 tkr.
7. Munkströmsvägen Ullervad, kommunen är ej markägare och kan därför inte
sköta omkringliggande ytor tillfredsställande. Utbyte av vissa redskap, 250 tkr.
8. Furuvägen Lyrestad, visst utbyte av lekredskap, 200 tkr.
9. Källebergsvägen Hassle, utbyte av redskap, 250 tkr.

Underlag för beslut
Lekplatsprogram 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och teknisk
chef Michael Nordin ”Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning
lekplatser 2017 i Mariestad”

Jan Larsson
Enhetschef park/hamn

Michael Nordin
Teknisk chef

LEKPLATSPROGRAM
Mariestads kommun 2017

Hornsvägen.

































































FÖRORD

När ett samhälle utvecklas förändras behoven hos
dem som lever och verkar där. Förväntningarna på en
lekplats innehåll och form varierar därför över tid även
om barnens vilja till lek och stimulans är densamma.
Även kraven på trygghet, säkerhet och tillgänglighet
förändras. Utöver detta bör även de vuxnas trivsel
beaktas då en väl fungerande och attraktiv lekplats kan
bli en viktig social mötesplats för alla åldrar.

Mariestads kommun har därför valt att göra denna
översyn över samtliga av kommunens lekplatser
och ta fram ett åtgärdsförslag till vilka lekplatser
som ska utvecklas ytterligare och i vilken ordning. I
investeringsbudgeten för år 2016 med plan till år 2018
finns avsatta medel varje år för just upprustning av
lekplatser.

Stadsparken.
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INLEDNING

Inriktning
En kommuns tillgång till välplanerade, ändamålsenliga
och utmanande lekplatser skapar ett stort mervärde för
invånare och besökare.
De tre dokument som främst legat till grund för
lekplatsprogrammet är kommunens Vision 2030,
FÖP Mariestad och Inventering lekplatser Mariestads
kommun. Vision 2030 talar bland annat om att skapa
attraktiva mötesplatser för alla, här är våra lekplatser en
viktig del. Dagens situation ser dock annorlunda ut. Vi
har många lekplatser som i flera fall är eftersatta och
därför inte fungerar som mötesplatser.
Målet att kommunen ska ha lekplatser i olika storlekar
som är mer utvecklade och bättre omhändertagna.

Bakgrund
Historiskt har det anlagts många lekplatser i Sveriges
bostadsområden, främst på 50-, 60- och 70-talen.
Barns fritid var dock annorlunda förr och lekplatsen
hade då större vikt. I dag går barn på förskola och fritids i större utsträckning samt att det leks på ett annat
sätt i och med datorer, privata studsmattor, anordnade
fritidsaktiviteter och större aktivitetsattraktioner i form
av lekland och liknande. Alla kommunens utemiljöer
vid förskolor och skolor är även öppna för allmän lek
efter skoltid. Många av de små kommunala lekplatserna har på grund av detta spelat ut sin roll. Behovet av
stora lekplatser där många barn kan vistas samtidigt
har dock ökat. Kommunens lekplatser har hamnat i
ett stort behov av upprustning på grund av ålder och
av att en del av den lekutrustning som finns blivit farlig ur säkerhetssynvinkel. Utöver detta finns i dag ett
annat krav från allmänheten på vad en bra lekplats ska
innehålla.

Allt detta kräver en genomgående översyn och
prioritering av vilka lekplatser som skall utvecklas till
större och i vilken ordning en upprustning av samtliga
bör ske. Detta dokument visar ett förslag till detta,
utifrån de erfarenheter som vunnits under de gångna
åren.

Syfte
Lekplatsprogrammet visar en plan för utvecklingen
av hela beståndet av lekplatser i Mariestads kommun.
Programmet innefattar endast kommunala offentliga
lekplatser. Inte privata lekplatser eller en tanke om
utvecklingen av våra lekmiljöer på förskolor och skolor.
Skolor och förskolor finns dock med i kartläggningen
eftersom deras utemiljöer har en viktig funktion i
helheten.
Syftet med lekplatsprogrammet är att skapa en
långsiktig strategi för planering och underhåll av
kommunens lekplatser. Dokumentet skall ge stöd och
hjälp i beslutsfattandet rörande både skötsel och drift
samt i arbetet med att prioritera. Arbetet kommer även
ligga till grund för hur framtida miljöer ska utvecklas
med tanke på barns lekmiljöer.

Ytterligare ett skäl har varit de nya kunskaperna om
lekplatsers säkerhet som tillkommit under senare år,
samt de EU-direktiv som tagits fram för detta.
Karlsholme.
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MÅLSÄTTNING

Lekplatsen - mötesplats för alla

Tillgänglighet och säkerhet

Den kommunala lekplatsen är ett komplement till den
privata fastighetsmarken och är till för alla. Den ska
ha ett innehåll som dels möjliggör rörelselekar med
motorik och balansutveckling samt stimulerar fantasin
och ger plats för rollekar. Goda vistelsemöjligheter för
vuxna och ungdomar ökar även samvaron mellan alla
åldrar.

Lekplatsen ska vara lätt att ta sig till med olika trafikslag. Den ska vara placerad i anslutning till viktiga
gång- och cykelstråk och/eller kollektivtrafik. Tillgänglighet innebär också att det är möjligt att ta sig till och
in på lekplatsen, även om man har med sig barnvagn,
behöver rullstol eller rullator. Däremot behöver inte
samtliga lekredskap eller miljöer vara tillgängliga för
alla.

De lekfunktioner som skapas på lekplatsen skall även
ge lekvärde för många, ingen uppdelning ska ske i de
traditionella tankarna om flick- eller pojklekar. Barnens
behov av utveckling och stimulans för olika sinnen ska
beaktas i planeringen och uppbyggnaden av lekplatsen.
Viktigt är också att det ska finnas lekredskap för såväl
små som lite äldre barn. Lekplatser används även som
mötesplatser för tonåringar och det ska finnas miljöer i
vår stad som främjar detta.
Målet att kommunen ska ha lekplatser i olika storlekar
som är mer utvecklade och bättre omhändertagna.

Målsättningen är att så långt som möjligt göra våra lekplatser tillgängliga för barn och ungdomar med olika
funktionshinder. Det är också viktigt att föräldrar med
funktionshinder ska kunna komma till lekplatsen med
sina barn. De tre temalekplatserna samt områdeslekplatserna ska i större utsträckning vara tillgänglighetsanpassade.
Följande punkter är viktiga att tänka på när man planerar en lekplats för att göra den tillgänglig:
‐ Att det finns lekredskap som är utformade så att alla
så långt som möjligt kan vara med.
‐ Att underlätta för funktionshindrade att förflytta sig
till och inom en lekplats.
‐ Att lekplatsen upplevs som överskådlig och att synsvaga kan orientera sig på lekplatsen.
‐ Att lekplatsen ger möjlighet till varierande sinnesupplevelser.
‐ Att det ska finnas såväl sol som skugga på lekplatsen.
‐ Att sittplatser med bord utformas så att även rullstolsburna personer kan sitta där.
‐ Att undvika allergiframkallande växter.
- Att lekredskapen tål tyngden av en vuxen och ett barn.

Karlsholme.
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Lekplatsen skall också vara säker utan risk för barn att
göra sig illa. Lekredskap som används måste vara godkännda ur säkerhetssynpunkt och placeras med rätt
säkerhetsavstånd och på rätt fallunderlag.

INNEHÅLL & UPPLEVELSE

En bra lekplats
Barn och unga utgör ungefär en femtedel av landets
befolkning och detsamma gäller i Mariestad. Enligt
barnkonventionen (FN:s konvention om barns rättigheter) har alla barn under arton år rätt till en god fysisk
uppväxtmiljö. I dagens samhälle ser man dock trender
mot ökat stillasittande, övervikt och växande ohälsotal.
För att uppnå målsättningen för kommunens lekplatser är det nödvändigt med en samsyn kring vad som
bidrar till att skapa kreativa, välkomnande och tillgängliga miljöer.
Leken är viktig i alla barns utveckling och det finns
flera delar som bidrar till en god lekmiljö. Lekredskapen är självklart viktiga och lekredskap ger mycket lek
men de är bara en del av den totala upplevelsen som en
lekplats skall ge. De lekredskap som finns på lekplatsen
ska hålla hög standard vad gäller kvalitet och säkerhet.
Lekredskap behöver dock inte vara traditionella utan
kan gärna varieras med stenar, stockar och andra naturmaterial. I kombination med växter och grönytor
är lekredskapen en del av den helhet som en väl sammansatt lekmiljö ska erbjuda. För yngre barn är ”de
små rummen” viktiga. Här vistas de i miljöer i sin egen
skala, vilket stimulerar fantasi och skapande. Små rum
uppstår till exempel i lekhus och i så kallade leksnår, en
växtlighet som på ett naturligt sätt bildar avgränsade
miljöer.

Lekplatser bör vara bra belysta för att ge en trygghet
även under den mörkare årstiden. Med belysning kan
det även ges ytterligare en spännande dimension i lekvärdet genom utnyttjande av LED och liknande.
I en bra lekmiljö finns platser både för lek i grupp och
för enskild lek. Ofta är lekplatsen en sociala knutpunkt
och mötesplats i en stadsdel. Den sociala funktionen är
viktig eftersom den minskar anonymiteten, dels mellan barn, men också mellan föräldrar och mellan andra
vuxna och barn.

Tonåringar och vuxna
Lekplatsens sociala funktion är viktig, inte bara för
yngre barn utan även för tonåringar som ofta söker sig
till neutrala ställen där de kan prata och umgås.
Lekplatsen ska också vara attraktiv för de vuxna. Den
ska främja kontakten mellan människor i olika generationer och från olika kulturer. Genom att skapa en
plats där det finns trivsamma sittplatser i vackra miljöer ges möjlighet till att umgås och vistas på platsen
under längre tid.

Vad gäller växtligheten i allmänhet bör den vara sådan
att den bidrar till leken i takt med årstidens växlingar.
Blommor, löv, frukter och kvistar ger näring åt fantasin
och blir då en naturlig del i leken där de finns. Självklart ska inga giftiga växter finnas på eller intill en lekplats. Ett komplement till lekplatsens planteringsytor
är om det finns skogsområden i närheten.
Ytor för bollspel eller för att springa, cykla eller använda andra åkleksaker på ger även de mervärde till en
lekplats. Dessa öppna ytor kan vara både av gräs och av
hårdgjorda material. Material som går att forma, såsom
baksand, inbjuder till kreativitet och utvecklar dessutom motoriken.

Ungdomar umgås på en konstgräsmatta i Stockholm.
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STRATEGISK PLANERING

Planeringsprocessen
Mariestads kommun ska följa gällande lagar som rör
barns miljö, en viktig del är också FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Det är av stor betydelse att
barns lekmiljöer beaktas genom hela planeringsprocess
vid utbyggnad och nyexploatering. Både för att öka
barnvänligheten över huvudtaget men också för att öka
den sociala kontakten inom stadsdelarna.

Strategi för ombyggnad
Vid ombyggnad av lekplatserna skall säkerheten förbättras samtidigt som innehållet utvecklas. Flera av da-

gens lekplatser har ett liknande och ensartat innehåll.
Tanken är att lekredskapen ska varieras för att skapa
ökat intresse för att besöka olika platser i vår kommun.
För temalekplatser och områdeslekplatser är det ärven
tänkt ett ökat fokus på tillgänglighet. På bilden nedan visas vattenleken i Stadsparken som är ett ovanligt
och mycket populärt inslag som även går att nyttja om
man exempelvis sitter i rullstol.
Valet av lekredskap görs så att det ger högre anläggningskostnader men lägre driftskostnader. Det finns
ett klart samband mellan lekredskap med hög kvalitet
samt mindre driftsåtgärder. Den dyrare utrustningen
är oftast robustare mot slitage och vandalisering.

Stadsparken.
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Vid så gott som alla upprustningar måste sand bytas ut
eller kompletteras. Även övriga ytor, såsom grusytor,
måste oftast bättras på, liksom att vegetationsytor ses
över och kompletteras. Detta medför att kostnaderna
för ombyggnaderna är betydligt högre än om det bara
gällde att byta ut uttjänta lekredskap.

Drift
Genom att löpande underhålla de lekplatser som är
upprustade och som uppfyller de krav som ställs på
lekplatser, både gällande innehåll och säkerhet, förlänger man livstiden för dessa. Det bidrar också till att
höja intrycket av våra lekplatser överlag. Den typ av åtgärder som är aktuella är målning av lekredskap, utbyte
av trasiga detaljer/material, underhåll av ytor och vegetation. Som det är i dag så åtgärdas inte dessa mindre
fel i tillräckligt stor omfattning och lekplatser står och
förfaller eftersom pengar från den löpande driften ofta
har tvingas tas till större ombyggnadsinsatser.

Större områdeslekplats
6 stycken större lekplatser med ökat fokus på tillgänglighet, dessa är strategiskt utplacerade på följande platser:
•
•
•
•
•
•

Annedalsgatan (Snuggen)
Milstensparken (Nyestan)
Skiftesvägen (Krontorp)
Hornsvägen (Dala)
Leverstadsvägen (Gärdet)
Roddarevägen (Sjötorp)

Mindre lekplats
Övriga lekplatser inom kommunen.

Besiktning och tillsyn
Som markägare är kommunen, enligt PBL (Plan- och
bygglagen), skyldig att underhålla lekplatser på ett sätt
som gör att olycksfallsrisken begränsas. Tillsyn och
städning sker året runt. Allvarliga fel som upptäcks eller rapporteras åtgärdas omedelbart. Besiktning sker en
gång om året samt efter varje renovering, ombyggnad
eller vid nybyggnad. Säkerhetsbesiktningen utförs av
certifierade besiktningsmän. Läs mer i bilagan Underhållsplan.

Klassning
Temalekplats
Tre centrala platser där det rör sig mycket folk, ökat
fokus på tillgänglighet:
• Stadsparken - tema organiskt
• Hamnen - tema marint
• Karlsholme - tema balans & klättring
Alhagen..
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BEFINTLIGA LEKMILJÖER I CENTRALORTEN
26.

3.

6.
7.

2.
1.

23.

22.

24.

8.
5.

4.

9.

20.
Öppna förskolan
Pärlan

21.

17.

18.

19.

10.

25.

27.
16.

15.
13.
14.

12.

11.
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1. Hamnen
2. Karlsholme
3. Annedalsgatan
4. Milstensparken
5. Stadsparken
6. Glimmervägen
7. Skiftesvägen
8. Hagabergsvägen
9. Furuvägen
10. Solhemsvägen
11. Haggårdsvägen
12. Segolsgatan
13. Hornsvägen
14. Klövervägen

15. Lysmaskvägen
16. Fjällripevägen
17. Timmervägen
18. Sländstigen
19. Leverstadsvägen
20. Alhagen
21. Lockerud
22. Kvartsvägen
23. Åsagatan
24. Sjöhagaparken
25. Bäckelundsgatan
26. Lyckans väg
27. Domherrevägen

BEFINTLIGA LEKMILJÖER I KRANSORTERNA
28. Gustavsbegrsv. Ullervad
29. Munkströmsv. Ullervad
30. Notvägen Sjötorp
31. Roddarv. Sjötorp
32. Furuvägen Lyrestad
33. Källebergsv. Hassle
34. Kvarnstensparken Lugnås
35. Klosterängen Övre Lugnås

Ullervad

28.

29.

Lyrestad
Sjötorp
32.
31.

Hassle
33.
30.

Lugnås

35.

Övre Lugnås

34.
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ÅTGÄRDER

Förslaget är att ett fåtal lekplatser i kommunen byggs ut
samtidigt som övriga förbättras med förhöjd säkerhet
och genomtänkt utformning. Skapas större lekplatser
är det lättare att få till variation och på så sätt skapa
mötesplatser dit barn och föräldrar gärna vill ta sig.

Prioritering
Prioriteringsordningen för upprustning av lekplatser
styrs av dess befintliga skick samt hur välbesökta de är.
Tonvikten läggs också på de större områdeslekplatserna, just för att de ofta är de mest välbesökta eller kan
bli med tanke på placeringen. Målet är att kommunens
samtliga lekplatser skall ha rustats upp till och med år
2018.

Eftersom de ekonomiska resurserna utgör en begränsande faktor och förändringarna måste göras successivt
över ett antal år, är det viktigt att ha en plan för prioriteringen. Först och främst ska upprustning ske för de
befintliga lekplatser som dels är i stort behov av detta
samt de där önskemålet finns av en mer utvecklad lekplats (temalekplats eller områdeslekplats).
På följande sidor visas ett förslag till grov prioriteringsordning. Siffror 1-5 som anges inom parantes anger
prioriteringsordning. Hög siffra betyder hög prioritet.
För att läsa mer om varje lekplats i centralorten se dokumentet Inventering av lekplatser Mariestads kommun.
Prioriteringen i inventeringen har uppdaterats utifrån
fler kriterier och överenstämmer inte helt med den
som är gjord i detta dokument.

Hamnen.
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FÖRSLAG PRIORITERING AV LEKPLATSER I
CENTRALORTEN
Sifforna innan lekplatsernas namn är de samma som i
Inventering lekplatser Mariestads kommun, detta för att
enklare kunna läsa de bägge dokumenten ihop. Inom
parantes anges föreslagen prioriteringsordning. Hög
siffra betyder hög prioritet.

1. HAMNEN (5)
En populär lekplats, speciellt sommartid då det är
mycket folk i hamnen. Utökas till en temalekplats.
Brister i dagens utformning är att det saknas sittmöjligheter samt tillgång till skugga. Utvecklas den till en
temalekplats bör redskap för äldre barn tillkomma.

2. KARLSHOLME (5)
En bra och väl använd lekpark med stora gräsytor. Då
platsen är central kan denna med fördel utvecklas till
en temalekplats och fortsätta marknadsföra Mariestad.
Fler sittplatser och fler lekytor kan tillkomma.

2017 måste den vara upprustad då den nya skolan
öppnar.

13. HORNSVÄGEN (4)
Bör utvecklas till en större områdeslekplats. Lekplatsen
har vissa delvis borttagna lekredskap samt slitna bänkar
som står långt ifrån lekytorna.

18. SLÄNDSTIGEN (4)
Slås ihop med Timmervägen och lekredskap flyttas
därifrån om de är i bra skick. Sliten men använd lekplats.

12. SEGOLSGATAN (3)
Det finns flera nya lekredskap men dåligt skötta markytor samt slitna äldre lekredskap drar ner upplevelsen
av platsen.

6. GLIMMERVÄGEN (5)

16. FJÄLLRIPEVÄGEN (3)

Behov av upprustning samt ökat innehåll. Det närliggande nya bostadsområdet Sjölyckan kommer troligen
generera fler barn till lekplatsen.

Lekplats uppdelad i flera rum vilket skapar svårighet
att få överblick. Viss upprustning av lekredskap krävs.

19. LEVERSTADSVÄGEN (5)
Bör utvecklas till en större områdeslekplats. Bra läge
men väldigt sliten lekplats med ensartat innehåll. Bra
sittmöjlighet saknas. Till hösten 2017 bör platsen
vara upprustad då det kan det tänkas att fler barn
använder platsen eftersom det öppnar en större skola i
närheten då.

20. ALHAGEN (5)
Åtgärder utförda hösten 2015. Ytterligare lekyta föreslås tillskapas 2017.

17. TIMMERVÄGEN (3)
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap samt ogräsåtgärder. Föreslås slås ihop med
Sländstigen då det är två näraliggande platser.

22. KVARTSVÄGEN (3)
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

24. SJÖHAGAPARKEN (3)
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

21. LOCKERUD (5)
Rutschbanan är i stort behov av åtgärder. Till hösten
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25. BÄCKELUNDSGATAN (3)

4. MILSTENSPARKEN (1)

Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

Gjordes om till en större områdeslekplats 2016.

23. ÅSAGATAN (3)
Linbanan bör ses över så den antingen uppfyller
säkerhetskrav eller tas bort. Omkringliggande växtlighet kan även med fördel ses över.

26. LYCKANS VÄG (3)
Finns ett visst behov av upprustning alternativt nedläggning.

Gjordes om till en större områdeslekplats 2016.

8. HAGABERGSVÄGEN (1)
Rustades upp 2016.

9. FURUVÄGEN (1)
Rustades upp 2016.

5. STADSPARKEN (2)

10. SOLHEMSVÄGEN (1)

Relativt ny temalekplats som är väl använd. Saknas
dock tillräckligt med sittmöjligheter för barn och vuxna samt att det vore önskvärt med en något högre tillgänglighetsanpassning.

Rustades upp 2016.

11. HAGGÅRDSVÄGEN (2)
Nya sittplatser tillkom 2017.

15. LYSMASKVÄGEN (2)
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

3. ANNEDALSGATAN (1)
Gjordes om till en större områdeslekplats 2016.

#

7. SKIFTESVÄGEN (1)

$
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14. KLÖVERVÄGEN (1)
Rustades upp 2016.

27. DOMHERREVÄGEN (1)
Rustades upp 2016.

FÖRSLAG PRIORITERING AV LEKPLATSER I
KRANSORTERNA
29. MUNKSTRÖMSVÄGEN (5)
ULLERVAD
Omkringliggande ytor bör ses över, är dock svårt eftersom kommunen inte är markägare. Visst utbyte av
lekredskap.

Ullervad

28. GUSTAVSBERGSVÄGEN (1)

28.

ULLERVAD
Upprustades ht 15.

29.

30. NOTVÄGEN (3)
SJÖTORP
Finns ett visst behov av upprustning av befintliga
lekredskap.

Sjötorp
31.

31. RODDAREVÄGEN (1)
SJÖTORP
Utvidgades till en områdeslekplats 2016.

30.
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32. FURUVÄGEN (5)

Lyrestad

LYRESTAD
Delvis utbytta lekredskap.

33. KÄLLEBERGSVÄGEN (5)

32.

Hassle
33.

HASSLE
Omkringliggande buskage ses över samt visst utbyte
av lekredskap.

34. KVARNSTENSPARKEN (1)

Lugnås

LUGNÅS
Lekplatsen är relativ nyligen genomgången och
fungerar bra.

34.

35. KLOSTERÄNGEN (4)
ÖVRE LUGNÅS
Platsen måste ses över då rutschbanan är sned och
växtlighet sträcker sig långt in över gungorna. Marken
arrenderas och förslagsvis överlåter man lekplatsen till
närboende. Närliggande basketkorg tillhör ej kommunen.

'

(
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35.

Övre Lugnås
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 95

Dnr 2016/00291

Revidering av taxor för upplåtelse av allmän plats
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:
1. föreslå kommunfullmäktige i Maristad att anta ”Avgifter, upplåtelse av allmän
plats” för Mariestads kommun
2. föreslå att de nya avgifterna gäller från 2017-05-01
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 kommunens näringsidkare. Syftet med
översynen är att utreda om det är möjligt att, utöver taxan för uteserveringar, även
sänka andra taxor riktade mot kommunens näringsidkare. Efter från verksamhet
teknik översyn och justering av taxor beslutade tekniska nämndens arbetsutskott att
återremittera ärendet för att revidera kostnaden för uteserveringar/verandor till 105
kr/m2 per 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.
Denna revidering är nu justerad i dokumentet och ett kalkylerat intäktsbortfall är ca
50 tkr per år.
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:

Justerandes signatur



Taxan för uteserveringar föreslås sänkas



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

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 95 (forts.)

Dnr 2016/00291



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

A. Försäljningsändamål

Nuvarande avgift

Förslag ny avgift

1. Kiosker med blandat
varusortiment
2. Korv/Glass

26 430 kr/kiosk/år
19 305 kr/kiosk/år
38 565 kr/år
19 305 kr/år
220 kr/dag

26 500 kr/kiosk/år
19 400 kr/kiosk/år
38 700 kr/år
19 400 kr/år
220 kr/dag

210 kr/m2/säsong
210 kr/m2/säsong

105 kr/m2/säsong
105 kr/m2/säsong

3. Tillfällig försäljning eller
demonstration av
produkter (max 10 kvm)
4. Uteserveringar/
Restaurangverandor

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
1135 kr/år

Förslag ny avgift

2. Skyltvaror/vagnsställ vid
butikslokal, max 1m ut från fasad
3. Cirkus, tivoli (till och
frånkoppling av el, vatten och
renhållning debiteras enligt taxa)
4. Reklamskyltar (trottoarpratare)
på gångbana, max 2 år

90 kr/dag

1 200 kr/år

935 kr/tillfälle

1 500 kr/tillfälle

560 kr/år och
tillstånd

600 kr/år och
tillstånd

C. Annat ändamål
(gångbana/gatumark/park)
1. Byggställning/bodar/upplag

Nuvarande
avgift
70-365 kr/
m2/månad
70-365 kr/
m2/månad

Förslag ny avgift

70-365 kr/
m2/månad

230 kr/st/vecka

1. Affischpelare

2. Avstängning av gångbana/
körbana i samband med
fasadrenoveringar mm.
3. Uppställning av container/skylift

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 200 kr/år

20 kr/m2/vecka
20 kr/m2/vecka
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 95 (forts.)

Dnr 2016/00291

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av Teknisk chef Michael Nordin ” Revidering av taxor för
upplåtelse av allmän plats (återremiss)”.
Förslag till avgifter för upplåtelse av allmän plats – förslag till förändring 2017-0324”.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-03-28
Dnr: 2016/00291
Sida: 1 (3)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Revidering av taxor för upplåtelse av allmän
plats (återremiss)
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. föreslå kommunfullmäktige i Maristad att anta ”Avgifter, upplåtelse av
allmän plats” för Mariestads kommun
2. föreslå att de nya avgifterna gäller från 2017-05-01

Bakgrund
Kommunstyrelsen gav Verksamhet teknik i uppdrag att under hösten 2016 se
över avgifterna för upplåtelse av allmän plats, 2016-04-11, Ks § 67.
Kf beslutade 2017-01-30, § 5, att återremittera ärendet för en översyn av
samtliga taxor som berör kommunens näringsidkare. Syftet med översynen är
att utreda om det är möjligt att, utöver taxan för uteserveringar, även sänka
andra taxor riktade mot kommunens näringsidkare. Efter från verksamhet
teknik översyn och justering av taxor beslutade tekniska nämndens
arbetsutskott att återremittera ärendet för att revidera kostnaden för
uteserveringar/verandor till 105 kr/m2 per 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.
Denna revidering är nu justerad i dokumentet och ett kalkylerat intäktsbortfall
är ca 50 tkr per år.
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.

Sida
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Förtydligande av vilka förändringar som föreslagits från nu gällande taxa:







Taxan för uteserveringar föreslås sänkas
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

A. Försäljningsändamål

Nuvarande avgift

Förslag ny avgift

1. Kiosker med blandat
varusortiment
2. Korv/Glass

26 430 kr/kiosk/år
19 305 kr/kiosk/år
38 565 kr/år
19 305 kr/år
220 kr/dag

26 500 kr/kiosk/år
19 400 kr/kiosk/år
38 700 kr/år
19 400 kr/år
220 kr/dag

3. Tillfällig försäljning eller
demonstration av
produkter (max 10 kvm)
4. Uteserveringar/
210 kr/m2/säsong
105 kr/m2/säsong
Restaurangverandor
210 kr/m2/säsong
105 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
1135 kr/år

Förslag ny avgift

2. Skyltvaror/vagnsställ vid
butikslokal, max 1m ut från fasad
3. Cirkus, tivoli (till och
frånkoppling av el, vatten och
renhållning debiteras enligt taxa)
4. Reklamskyltar (trottoarpratare)
på gångbana, max 2 år

90 kr/dag

1 200 kr/år

935 kr/tillfälle

1 500 kr/tillfälle

560 kr/år och
tillstånd

600 kr/år och
tillstånd

C. Annat ändamål
(gångbana/gatumark/park)
1. Byggställning/bodar/upplag

Nuvarande
avgift
70-365 kr/
m2/månad
70-365 kr/
m2/månad

Förslag ny avgift

70-365 kr/
m2/månad

230 kr/st/vecka

1. Affischpelare

2. Avstängning av gångbana/
körbana i samband med
fasadrenoveringar mm.
3. Uppställning av container/skylift

1 200 kr/år

20 kr/m2/vecka
20 kr/m2/vecka

Sida
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Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av Teknisk chef Michael Nordin ” Revidering av
taxor för upplåtelse av allmän plats (återremiss)”.
Förslag till avgifter för upplåtelse av allmän plats – förslag till förändring 201703-24”.

Michael Nordin
Teknisk chef

Expedieras till:
Kommunfullmäktige Mariestad

Avgifter
Upplåtelse av allmän plats
Mariestads kommun

Antaget av
Kommunfullmäktige
Mariestad xxx-xx-xx

Sida: 2 (3)

Datum: 2017-03-24
Dnr: KS

Grunder för avgift vid upplåtelse av allmän plats
Kommunfullmäktiges beslut § xx
§1

Denna avgiftstaxa gäller för sådana allmänna platser som finns upptagna i 1 §
allmänna ordningsstadgan och som förvaltas av kommunen. Taxan gäller vidare
under förutsättning att platserna upplåts med tillstånd för ändamål enligt
nedanstående förteckning. Angivet belopp avser högsta avgift.
Minsta belopp som debiteras för avgiftsbelagda upplåtelser är 200 kr.
A. Försäljningsändamål

Plats

Avgift

1. Kiosker med blandat
varusortiment
2. Korv/Glass

Gott läge
Mindre gott läge
Gott läge
Mindre gott läge
Alla platser

26 500 kr/kiosk/år
19 400 kr/kiosk/år
38 700 kr/år
19 400 kr/år
220 kr/dag

Alla platser

105 kr/m2/säsong
105 kr/ m2/säsong

3. Tillfällig försäljning eller
demonstration av produkter (max
10 kvm)
4. Uteserveringar/
Restaurangverandor

Torghandel sam julgransförsäljning på Fisktorget (se särskild taxa
för torgplatsavgifter)

B. Annat kommersiellt ändamål

Plats

Avgift

1. Affischpelare

Alla platser

1 200 kr/år

2. Skyltvaror/varuställ
(max 1m ut från butikens fasad)
3. Cirkus, tivoli (till- och
frånkoppling av el, vatten och
renhållning debiteras enligt taxa)
4. Reklamskyltar (trottoarpratare)
på gångbana, max 2 år

Alla platser

1 200 kr/år

Alla platser

1 500 kr/tillfälle

Alla platser

600 kr/år och
tillstånd

Sida: 3 (3)

C. Annat ändamål
(gångbana/gatumark/park)
1. Byggställning/bodar/upplag

Plats

Avgift

Alla platser

20 kr/m2/vecka

2. Avstängning av gångbana/
körbana i samband med
fasadrenoveringar mm.
3. Uppställning av container/skylift

Alla platser

20 kr/m2/vecka

Alla platser

230 kr/st./vecka

Vid avgiftsbelagd parkeringsplats uttages avgift motsvarande beräknat
inkomstbortfall.
Avgiftsbeloppet regleras efter Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex
(totalindex).
Indexregleringen sker per 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast
föregående år. Avgifter justeras med den procentsats, som indextalet för oktober
månad föregående år över- eller understiger det indextalet, som legat till grund för
utgående avgiftsbelopp. Vid uträkning av procenttalet avrundas procentsatsen till
en decimal. Avgiften avrundas uppåt till jämna femtal kronor.
§2

När avgiften bestäms skall hänsyn tas till det upplåtna områdets omfattning och
läge, till beräknat ekonomiskt utbyte för upplåtet ändamål samt till de sociala
synpunkter och de förhållanden i övrigt som bör beaktas vid en
skälighetsprövning. Om det finns skäl för det, får även befrielse från
avgiftsskyldighet medges.
§3

Om upplåtelsen omfattar del av en tidsperiod som anges i taxan, får avgiften för
hel period jämkas.
§4

Avgift som ovan avses bestäms av kommunstyrelsen, eller efter delegation av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
§5

Avgift skall som huvudregel erläggas i förskott.
§6

Upplåten mark ska återställas i samma skick som före upplåtelsen.
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer i förekommande fall på de i taxan
angivna beloppen.

Sammanträdesprotokoll
Sida 1

Sammanträdesdatum
2017-01-30

Kommunfullmäktige
Kf § 5

Dnr 2016/00028

Revidering av taxor för upplåtelse av allmän plats
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för en översyn av samtliga taxor
som berör kommunens näringsidkare. Syftet med översynen är att utreda om det är möjligt
att, utöver taxan för uteserveringar, även sänka andra taxor riktade mot kommunens
näringsidkare.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har gett verksamhet teknik i uppdrag att under hösten år 2016
genomföra en översyn av avgifterna för upplåtelse av allmän plats.
För att använda allmän plats för t.ex. uteservering, trottoarpratare, byggställning eller
varuexponering krävs polistillstånd. Kommunen yttrar sig till polisen gällande ansökan. Vid
upplåtelse av allmän plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt beslutad taxa. Nu
gällande avgifter för upplåtelse av allmän plats antogs av kommunfullmäktige 1998-05-20.
Verksamhet teknik har genomfört en översyn av avgifterna samt de poster som finns
upptagna och har upprättat ett förslag på nya avgifter. Förslaget 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. Exempel på detta är
varuexponering utanför butik där en lagom nivå på avgift saknats.
Förslag till förändringar:
Taxorna gällande bensinstationsanläggningar (nuvarande 1a, 1b), pressalster (nuvarande 2c)
samt lotteriförsäljning (nuvarande 4a) föreslås tas bort då dessa ej används.
Vidare föreslås att minsta belopp som debiteras för avgiftsbelagda upplåtelser är 200 kr.
A. Försäljningsändamål

Nuvarande avgift

Förslag ny avgift

1. Kiosker med blandat
varusortiment
2. Korv/Glass

26 430 kr/kiosk/år
19 305 kr/kiosk/år
38 565 kr/år
19 305 kr/år
220 kr/dag

26 500 kr/kiosk/år
19 400 kr/kiosk/år
38 700 kr/år
19 400 kr/år
220 kr/dag

210 kr/m2/säsong

260 kr/m2/säsong

3. Tillfällig försäljning eller
demonstration av produkter
(max 10 kvm)
4. Uteserveringar/
Restaurangverandor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2017-01-30

Kommunfullmäktige
Kf § 5 (forts).

___________________________________
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
3. Cirkus, tivoli (till och frånkoppling av
el, vatten och renhållning debiteras
enligt taxa)
4. Reklamskyltar (trottoarpratare) på
gångbana, max 2 år

90 kr/dag

1 200 kr/år

935 kr/tillfälle

1 500 kr/tillfälle

C. Annat ändamål
(gångbana/gatumark/park)
1. Byggställning/bodar/upplag

Nuvarande avgift

Förslag ny avgift

-

20 kr/m2/vecka

2. Avstängning av gångbana/
körbana i samband med
fasadrenoveringar mm.
3. Uppställning av container/skylift

-

20 kr/m2/vecka

-

230 kr/st./vecka

560 kr/år och tillstånd 600 kr/år och tillstånd

För annat ändamål har en justering gjorts på uppdelningen. Nuvarande taxa ligger på
mellan 70 och 365 kr/ m2/månad beroende på storlek. Då upplåtelsen ofta är
kortade perioder är det bättre med en kostnad/vecka.
Tekniska nämnden beslutade 2016-12-13 att föreslå kommunfullmäktige att anta
”Avgifter, upplåtelse av allmän plats” för Mariestads kommun i enlighet med
upprättat förslag samt att de nya avgifterna gäller från 2017-03-01.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ”Avgifter för upplåtelse av
allmän plats för Mariestads kommun” med justeringen att avgiften för
uteserveringar/ restaurangverandor sänks till 105 kr/m2/säsong. De nya avgifterna
gäller från 2017-03-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 5 (forts).

___________________________________
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar att taxan för uteserveringar ska vara oförändrad, det vill säga
210 kr/m2/säsong.
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroths (S) yrkande.
Jonas Ivarsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för en översyn av samtliga
taxor som berör kommunens näringsidkare. Syftet med översynen är att utreda om det
är möjligt att, utöver taxan för uteserveringar, även sänka andra taxor riktade mot
kommunens näringsidkare.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp Johan Abrahamssons (M) återremissyrkande för
beslut och finner att fullmäktige bifaller yrkandet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-12-13, § 240, Revidering av taxor för
upplåtelse av allmän plats i Mariestad.
Förslag till avgifter för upplåtelse av allmän plats i Mariestads kommun.
Befintliga avgifter för upplåtelse av allmän plats i Mariestads kommun.
Taxor för uteserveringar.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-23, Revidering av
taxor för upplåtelse av allmän plats
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 12/17

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 109

Dnr 2016/00377

Antagande av entreprenör samt omdisponering av medel för
nybyggnad av Hajstorps avloppsreningsverk
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden beslutar omdisponera 1 800 tkr från 2017 års VA-investeringsram
(projekt 92201) till ”projekt 92284 Hajstorps reningsverk”.
2. Tekniska nämnden beslutar bevilja igångsättningstillstånd för projektet.
Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar anta anbud nr 3 (Topas Vatten) under
förutsättning att tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd till projektet.
Bakgrund

Hajstorps reningsverk är ett av de mindre verken inom MTG. Verket har under ett
antal år haft en bristfällig rening och inte klarat de riktvärden som sedan år 1997 gällt
för verksamheten.
En första utredning pekade på att de åtgärder som skulle kunna vidtas på befintlig
anläggning för att klara de nya hårdare försiktighetsmått som Miljö- och
byggnadsförvaltningen beslutat om december 2015 skulle uppgå till en kostnad om
ca 1 200 tkr. Redan vid denna kostnadsnivå var VA-avdelningen tveksam till en så
stor investering i en anläggning dimensionerad för 65 personekvivalenter samtidigt
som endast ett trettiotal personer i dagsläget är anslutna. Efter noggrannare
genomlysning verkade tillverkare av reningsverket tveksamma till att de åtgärder de
föreslagit verkligen skulle räcka för att nå de försiktighetsmått som beslutats.
Ett nytt anpassat reningsverk som enligt tillverkare skulle klara de nya kraven
kostnadsuppskattades till drygt 3 000 tkr vilket gjorde att frågan hamnade i ett annat
läge.
Förslag om att istället gräva ca 4 km överföringsledning till Töreboda reningsverk för
att få en lägre driftkostnad över tid behövde utredas. För att utreda och kalkylera vad
ett sådant alternativ skulle innebära rent ekonomiskt men också i frågan om den
totala miljönyttan då möjligheten för fler fastigheter att ansluta sig då skulle uppstå.
I Miljö-och byggnadsförvaltningens föreläggande har det funnits en tidsfrist som
verksamheten i dialog med Miljö- och byggnadsförvaltningen behövt flytta fram ett
anta gånger under utredningens gång.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 109 (forts.)

Dnr 2016/00377

Under utredningen har flera komplexa frågeställningar med överföringsledningar
uppkommit och parallellt har verksamheten tittat vidare på ett nytt verk som ska
klara de nya kraven. Efter en omvärldsbevakning och vidare diskussion med andra
VA-huvudmän beslutade verksamhet tekniks VA-avdelning att släppa tanken med
överföringsledningar på grund av kostnadsläge och annan komplexitet då det visade
sig att det fanns möjlighet till att anlägga ett nytt avloppsreningsverk inom ett rimligt
kostnadsspann. En upphandling i enlighet med LOU genomfördes och tre anbud
inkom där verksamhet teknik nu föreslår att ett nytt verk från anbudsgivare nr. 3 ska
anläggas. Ett sådant beslut skulle innebära att verksamheten med marginal skulle
klara de nya kraven verksamheten fått på sig och samtidigt möjliggöra att fler
abonnenter på sikt kan ansluta sig till det nya verket.
Underlag för beslut

Anbudsutvärdering.
Tjänsteskrivelse upprättad av anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk chef
Michael Nordin ”Antagande av entreprenör samt omdisponering av medel för
nybyggnad av Hajstorps avloppsreningsverk”.
Expedierats till:
Anläggningschef va-verk Owe Ekman
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-04-06
Dnr: 2016/00377
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Antagande av entreprenör samt omdisponering
av medel för nybyggnad av Hajstorps
avloppsreningsverk
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden beslutar omdisponera 1 800 tkr från 2017
års VA-investeringsram (projekt 92201) till ”projekt 92284
Hajstorps reningsverk”
2. Tekniska nämnden beslutar bevilja igångsättningstillstånd för
projektet.
3. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar anta anbud nr 3
under förutsättning att tekniska nämnden beviljar
igångsättningstillstånd till projektet.

Bakgrund
Hajstorps reningsverk är ett av de mindre verken inom MTG. Verket har under
ett antal år haft en bristfällig rening och inte klarat de riktvärden som sedan år
1997 gällt för verksamheten.
En första utredning pekade på att de åtgärder som skulle kunna vidtas på
befintlig anläggning för att klara de nya hårdare försiktighetsmått som Miljöoch byggnadsförvaltningen beslutat om december 2015 skulle uppgå till en
kostnad om ca 1 200 tkr. Redan vid denna kostnadsnivå var VA-avdelningen
tveksam till en så stor investering i en anläggning dimensionerad för 65
personekvivalenter samtidigt som endast ett trettiotal personer i dagsläget är
anslutna. Efter noggrannare genomlysning verkade tillverkare av reningsverket
tveksamma till att de åtgärder de föreslagit verkligen skulle räcka för att nå de
försiktighetsmått som beslutats.
Ett nytt anpassat reningsverk som enligt tillverkare skulle klara de nya kraven
kostnadsuppskattades till drygt 3 000 tkr vilket gjorde att frågan hamnade i ett
annat läge.
Förslag om att istället gräva ca 4 km överföringsledning till Töreboda
reningsverk för att få en lägre driftkostnad över tid behövde utredas.

Sida
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För att utreda och kalkylera vad ett sådant alternativ skulle innebära rent
ekonomiskt men också i frågan om den totala miljönyttan då möjligheten för
fler fastigheter att ansluta sig då skulle uppstå.
I Miljö-och byggnadsförvaltningens föreläggande har det funnits en tidsfrist
som verksamheten i dialog med Miljö- och byggnadsförvaltningen behövt flytta
fram ett anta gånger under utredningens gång.
Under utredningen har flera komplexa frågeställningar med
överföringsledningar uppkommit och parallellt har verksamheten tittat vidare
på ett nytt verk som ska klara de nya kraven. Efter en omvärldsbevakning och
vidare diskussion med andra VA-huvudmän beslutade verksamhet tekniks VAavdelning att släppa tanken med överföringsledningar på grund av kostnadsläge
och annan komplexitet då det visade sig att det fanns möjlighet till att anlägga
ett nytt avloppsreningsverk inom ett rimligt kostnadsspann. En upphandling i
enlighet med LOU genomfördes och tre anbud inkom där verksamhet teknik
nu föreslår att ett nytt verk från anbudsgivare nr. 3 ska anläggas. Ett sådant
beslut skulle innebära att verksamheten med marginal skulle klara de nya kraven
verksamheten fått på sig och samtidigt möjliggöra att fler abonnenter på sikt
kan ansluta sig till det nya verket.

Underlag för beslut
Anbudsutvärdering.
Tjänsteskrivelse upprättad av anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk
chef Michael Nordin ”Antagande av entreprenör samt omdisponering av medel
för nybyggnad av Hajstorps avloppsreningsverk”.

Owe Ekman
Anläggningschef va-verk

Michael Nordin
Teknisk chef

TRE KOMMUNER I SAMVERKAN
Delegationsbeslut:

BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

Tidsperiod: Mars 2017
======================================================
Besluts- Sökande
Beviljat Bidragsbelopp
datum
Töreboda
Gullspång
170301

Eje Bertilsson
Kyrkängen 1:144

7 530:-

170301

Lars-Gunnar Lindholm
Krabbängen 1:162

5 150:-

170301

Maud Sundström
Advokaten 1

170306

Tryggve Magnusson
Delebäck 1:28

170320

Solweig Ohlander
Fotografen 8

2 800:-

170321

Ulla Belinder
Hjälstad Prästbol 5:4

5 440:-

170321

Bernt Lundell
Gnet 2:58

5 440:-

170321

Göte Karlsson
Cedern 5

5 440:-

170321

Inga-Lill Moberg
Tubberud 1:11

11 148:-

170328

Birgitta Bergkvist
Vibylund 11:13

25 962:-

170328

Aune Halldin
Otterbäcken 8:19

3 064:-

Summa kronor:

40 382:5 935:-

72 182:-

46 109:-
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Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 11 april 2017, kl. 11.00 – 11.55

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Björn Nilsson
Sven Olsson

Övriga deltagare

Elisabeth Westberg
Amanda Haglind
Irina Kitaeva
Michael Nordin
Ewa Sallova

Ordförande
1:e vice ordförande
Ledamot
Tjänstgörande ersättare

Verksamhetsekonom § 107
VA-strateg § 108
Upphandlare § 109
Teknisk chef
Sekreterare

Justerare

Sven-Inge Eriksson

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik 11 april 2017

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Sven-Inge Eriksson

Justerandes signatur

(S)
(KD)
(S)
(C)

Utdragsbestyrkande

§§ 106-110

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2017-04-11

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

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-04-11

Anslagsdatum

2017-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-05-03

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-11

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 106

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-11

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 107

Dnr 2017/00052

Ramanalys 2018 och investeringsbudget 2018-2020 för
tekniska nämnden Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden överlämnar förslaget på åtgärdsbeskrivning avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Mariestads
kommun till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska redovisa en åtgärdsbeskrivning avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Mariestads
kommun.
När det gäller den preliminära driftbudgeten ska verksamhet teknik åtgärdsbeskriva
ett förslag som baseras på en oförändrad ram.
Underlag för beslut

Åtgärdsbeskrivning för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt
förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk
chef Michael Nordin ”Åtgärdsbeskrivning för Tekniska nämndens preliminära
driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Mariestads
kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-11

Sida 5

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 108

Dnr 2017/00143

Överföringsledningar till Askevik och Moviken

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att
1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd till att projektera
överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Sjötorp och Askevik.
2. Finansiering sker genom tilldelade medel för ”Projekt 1752
Överföringsledning Sjötorp-Askevik (inkl. Moviken).”
Bakgrund

Kommunfullmäktige för Gullspångs respektive Mariestads kommun har antagit VAplan 2016-2026. I enlighet med VA-planen ska arbetet med att förse områdena
Askevik och Moviken med kommunala vatten- och spillvattentjänster påbörjas 2017
och slutföras under 2019. En översiktlig förstudie till projektet har utförts för att
rekommendera sträckning för överföringsledningar.
De parametrar som undersökts under förstudien är förutsättningarna för att ansluta
områdena till befintliga VA-anläggningar i Otterbäcken och Sjötorp,
kostnadsberäkningar för ledningsdragning för de olika sträckorna samt möjligheten
att koppla fler fastigheter till överföringsledningarna. Nedan redovisas resultatet från
förstudien kortfattat.
De befintliga anläggningarna i Otterbäcken och Gullspång behöver inte åtgärdas för
att klara av en anslutning av fastigheter i Askevik och Moviken. Anläggningarna i
Sjötorp behöver anpassas med byte av 130 meter spillvattenledning och åtgärder på
befintligt avloppsreningsverk motsvarande 2 500 tkr. Det vattentryck som finns i
Sjötorp idag klarar av att försörja de antal hus som finns i Askevik och Moviken i
dagsläget men ökar antalet påkopplade hushåll markant behöver en vattenreservoar
byggas för en uppskattad kostnad om 1-2 miljoner kronor.
Förstudien visar på att om ledningar ska förläggas mellan Askevik och Otterbäcken
görs detta bäst i befintlig gång- och cykelväg. En sådan sträckning blir ca 4,6 km lång
och beräknas kosta ca 7 000 tkr att anlägga exkl. pumpstation/pumpstationer. Om
överföringsledningar ska förläggas mellan Sjötorp och Moviken förläggs denna bäst i
befintlig gång- och cykelväg så långt som möjligt men eftersom gång-och cykelvägen
inte sträcker sig hela vägen behöver ledningen delvis förläggas i blockig skogsmark
med stor risk för berg. Totalt blir en sträckning mellan Sjötorp och Moviken ca 2,5
km lång varav 900 meter inte kan förläggas i cykelväg. Kostnaden för denna
förläggning har uppskattats till knappa 5 000 tkr exkl pumpstation/pumpstationer.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-11

Sida 6

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 108 (forts.)

Dnr 2017/00143

I dagsläget görs bedömningen att det utöver de fastigheter som föreslås ingå i
kommunalt verksamhetsområde i Askevik och Moviken kan kopplas på ett tjugotal
fastigheter till en överföringsledning mellan Askevik och Otterbäcken samt att en
sådan ledning skulle kunna nyttjas vid ökad exploatering i södra Otterbäcken. En
överföringsledning mellan Sjötorp och Moviken skulle i dagsläget innebära en
möjlighet att ansluta ett tiotal extra fastigheter till överföringsledningen.
En överföringsledning till Otterbäcken skulle medföra att fyra pumpstationer
belastades och bidrog till ökade driftkostnader av dessa. Om spillvattnet istället
pumpas till Sjötorp blir överföringsledningen kortare och endast en befintlig
pumpstation skulle belastas. Anslutning av Askevik och Moviken mot antingen
Otterbäcken eller Sjötorp skulle inte innebära att extra åtgärder på pumpstationerna
behöver utföras om inte belastningen ökar markant från vad området skulle generera
med dagens omfattning. Om områdena expanderar kan pumparna bytas ut utan att
hela pumpstationerna behöver bytas.
Byggs en överföringsledning mellan antingen Askevik och Otterbäcken eller
Moviken och Sjötorp resulterar det i att antingen Gullspångs kommun eller
Mariestads kommun kommer att sälja respektive köpa vattentjänster av den andra
kommunen. En finansieringsmodell för detta förhållande behöver tas fram innan en
överföringsledning byggs.
Förstudien har resulterat i att verksamhet teknik rekommenderar tekniska nämnden
att anlägga överföringsledningar från Sjötorp. Detta med anledning av;


Investeringskostnaden skiljer sig inte nämnvärt åt



Det stora flertalet av de fastigheter som ska anslutas ligger i Mariestads
kommun



Verksamhet teknik gör bedömningen att Mariestads kommun har större
möjlighet att finansiera investeringen

Underlag för beslut

Karta alternativa sträckningar.
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael
Nordin ”Överföringsledningar till Askevik och Moviken”.
Expedierats till:
Va-strateg Amanda Haglind
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-11

Sida 7

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 109

Dnr 2016/00377

Antagande av entreprenör samt omdisponering av medel för
nybyggnad av Hajstorps avloppsreningsverk

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden beslutar omdisponera 1 800 tkr från 2017 års VA-investeringsram
(projekt 92201) till ”projekt 92284 Hajstorps reningsverk”.
2. Tekniska nämnden beslutar bevilja igångsättningstillstånd för projektet.
Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar anta anbud nr 3 (Topas Vatten) under
förutsättning att tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd till projektet.
Bakgrund

Hajstorps reningsverk är ett av de mindre verken inom MTG. Verket har under ett
antal år haft en bristfällig rening och inte klarat de riktvärden som sedan år 1997 gällt
för verksamheten.
En första utredning pekade på att de åtgärder som skulle kunna vidtas på befintlig
anläggning för att klara de nya hårdare försiktighetsmått som Miljö- och
byggnadsförvaltningen beslutat om december 2015 skulle uppgå till en kostnad om
ca 1 200 tkr. Redan vid denna kostnadsnivå var VA-avdelningen tveksam till en så
stor investering i en anläggning dimensionerad för 65 personekvivalenter samtidigt
som endast ett trettiotal personer i dagsläget är anslutna. Efter noggrannare
genomlysning verkade tillverkare av reningsverket tveksamma till att de åtgärder de
föreslagit verkligen skulle räcka för att nå de försiktighetsmått som beslutats.
Ett nytt anpassat reningsverk som enligt tillverkare skulle klara de nya kraven
kostnadsuppskattades till drygt 3 000 tkr vilket gjorde att frågan hamnade i ett annat
läge.
Förslag om att istället gräva ca 4 km överföringsledning till Töreboda reningsverk för
att få en lägre driftkostnad över tid behövde utredas. För att utreda och kalkylera vad
ett sådant alternativ skulle innebära rent ekonomiskt men också i frågan om den
totala miljönyttan då möjligheten för fler fastigheter att ansluta sig då skulle uppstå.
I Miljö-och byggnadsförvaltningens föreläggande har det funnits en tidsfrist som
verksamheten i dialog med Miljö- och byggnadsförvaltningen behövt flytta fram ett
anta gånger under utredningens gång.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-11

Sida 8

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 109 (forts.)

Dnr 2016/00377

Under utredningen har flera komplexa frågeställningar med överföringsledningar
uppkommit och parallellt har verksamheten tittat vidare på ett nytt verk som ska
klara de nya kraven. Efter en omvärldsbevakning och vidare diskussion med andra
VA-huvudmän beslutade verksamhet tekniks VA-avdelning att släppa tanken med
överföringsledningar på grund av kostnadsläge och annan komplexitet då det visade
sig att det fanns möjlighet till att anlägga ett nytt avloppsreningsverk inom ett rimligt
kostnadsspann. En upphandling i enlighet med LOU genomfördes och tre anbud
inkom där verksamhet teknik nu föreslår att ett nytt verk från anbudsgivare nr. 3 ska
anläggas. Ett sådant beslut skulle innebära att verksamheten med marginal skulle
klara de nya kraven verksamheten fått på sig och samtidigt möjliggöra att fler
abonnenter på sikt kan ansluta sig till det nya verket.
Underlag för beslut

Anbudsutvärdering.
Tjänsteskrivelse upprättad av anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk chef
Michael Nordin ”Antagande av entreprenör samt omdisponering av medel för
nybyggnad av Hajstorps avloppsreningsverk”.

Expedierats till:
Anläggningschef va-verk Owe Ekman
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-11

Sida 9

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 110

Dnr 2016/00669

Förslag till ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn,
Mariestads centralort, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna gällande
förslag till ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestads kommun och
har inget att erinra.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade den 4 april 2017 att förslag till
ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn ska bli föremål för granskning.
Syftet med rubricerad detaljplaneändring är att utöver gällande markanvändning
(hamnändamål) även medge parkeringsändamål.
Underlag för beslut

Granskningsremiss gällande förslag till ändring av detaljplan för del av Mariestads
hamn, Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande Granskningsremiss gällande förslag till ändring av detaljplan för del av Mariestads
hamn, Mariestad centralort, Mariestads kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelse Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 4 april 2017 kl. 14.00 – 17.00

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Björn Nilsson
Sven Olsson

Övriga deltagare

Hanna Lamberg
Erik Randén
Johan Bengtsson
Elisabeth Westberg
Cathrin Hurtig Andersson
Michael Nordin
Ewa Sallova

(S)
(KD)
(S)
(C)

Justerare

Björn Nilsson

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik efter överenskommelse

Sekreterare

Enhetschef gata/trafik § 78 – 80
Exploateringschef § 81 – 82
Projektchef va/gata § 81 – 83
Verksamhetsekonom § 84 – 85
Verksamhetsekonom § 86 – 91
Teknisk chef
Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Björn Nilsson

Justerandes signatur

Ordförande
1:e vice ordförande
Ledamot
Tjänstgörande ersättare

Utdragsbestyrkande

§§ 77-105

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-04-04

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

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-04-04

Anslagsdatum

2017-04-07

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-05-02

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 77

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 4

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 78

Dnr 2017/00154

Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens
ram 2017, Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsram för
Mariestads kommun 2017 enligt nedan:
Från projekt 2500, Gator (ram):
1. Upprustning gator i samband med beläggningsprogram och Va-saneringar,
2 500 tkr (till projekt 2036):
2. Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid Marieholmsbron – 250 tkr
3. GC-passage Göteborgsvägen vid Badhusbron/Circle K – 250 tkr
Från projekt 2021, Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet (ram):
1. Tillgänglighetsanpassning av passage över Hamngatan mellan Esplanaden
och Fisktorget - 750 tkr
Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestad antog 2006-09-26 Drift- och investeringsbudget
2017. I den har gatuavdelningen tilldelats en investeringsram på 32 000 tkr. För
gatuavdelningen finns bland annat 4 500 tkr avsatta till gatuavdelningen och 1 000 tkr
avsatta för tillgänglighet.
Verksamhet teknik har tagit fram förslag på vilka projekt som ska genomföras under
2017 enligt nedan och vill med denna skrivelse begära omdisponering av
gatuavdelningens tillgängliga investeringsmedel samt få igångsättningstillstånd för
projekten.
Projekt Gator (2500), 4 000 tkr:


Upprustning gator i samband med beläggningsprogram och Va-saneringar,
2 500 tkr



Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid Marieholmsbron – 250 tkr



GC-passage Göteborgsvägen vid Badhusbron/Circle K – 250 tkr

Projekt Tillgänglighetsanpassningar i gaturummet (2021), 1 000 tkr:


Justerandes signatur

Tillgänglighetsanpassning av passage över Hamngatan mellan Esplanaden
och Fisktorget - 750 tkr

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 5

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 78 (forts.)

Dnr 2017/00154

Återstår fördelning av avsatta medel för gatuavdelningen med 1 000 tkr.
Gatuavdelningen återkommer med förslag till övrig omdisponering.
Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga platser har tagits med i
arbetet och beräknas uppfyllas.
Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med ändringen att
”Utredning/projektering av tillgänglighetsanpassning av passage för Esplanaden över
Karlagatan - 250 tkr” tas bort.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) yrkande
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”
Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017, Mariestad”.
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 6

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 79

Dnr 2017/00155

Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens
ram 2017, Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsbudget för
Töreboda kommun 2017 enligt följande:
Gata generellt, 2 000 tkr:
1. Asfaltering - 1 000 tkr
2. Åtgärder Moholms skola - 400 tkr
3. Motveck Gastorp – 100 tkr
4. Korsning Kanalvägen/Kyrkogatan – 500 tkr
Trafiksäkerhetsåtgärder, 300 tkr:
1. Trafiksäkerhetsåtgärder Vallavägen – 100 tkr
2. Trafiksäker passage Sötåsenvägen – 200 tkr
GC-vägar, 1 000 tkr
1. Gång- och cykelväg i Kilenområdet (från lekparken till Sötåsenvägen) – 300
tkr
2. Bergsgatan, etapp 1 – 600 tkr
3. Upprustning gc-vägar – 100 tkr
Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.
Bakgrund

Kommunfullmäktig i Töreboda beslutade 2016-06-20, KS 2015/00247 om följande
investeringsramar för gata 2017:

Justerandes signatur



Tillgänglighet Hin – 200 tkr



Gata Generellt – 2 000 tkr



Trafiksäkerhetsåtgärder – 300 tkr



GC-vägar – 1 000 tkr



LED-belysning – 2 500 tkr



Gatubelysning Kilen – 250 tkr



Belysning Ridbana – 250 tkr
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 79 (forts.)

Dnr 2017/00155

Verksamhet teknik har tagit fram förslag på vilka projekt som ska genomföras under
2017 enligt nedan och vill med denna skrivelse begära omdisponering av
gatuavdelningens tillgängliga investeringsmedel samt få igångsättningstillstånd för
projekten. Återstår fördelning av avsatta medel för tillgänglighet - HIN där
verksamheten återkommer.
Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga platser har tagits med i
arbetet och beräknas uppfyllas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”
Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017, Töreboda”.

Expedierats till:
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 8

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 80

Dnr 2017/00156

Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens
ram 2017, Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsram för
Gullspångs kommun 2017 på följande projekt:
1. Asfaltering och upprustning av gator - 800 tkr
2. Asfaltering och iordningställande av parkering Bankgatan/Stationsgatan –
300 tkr
3. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats Skagersvik – 225 tkr
4. Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelväg vid Lysmasken – 125 tkr
5. Projekteringar Centrumgestaltning etapp 2b – 150 tkr
6. Upprustning av lekplatser - 200 tkr
Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat Verksamhet teknik, fastighet-, gata- och
VA-avdelningen, 4 000 tkr i investeringsbudget för 2017. Medlen föreslås delas lika
mellan fastighet och gata. Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och
trygga platser har tagits med i arbetet och beräknas uppfyllas.
Gatuavdelningen har tagit fram förslag på fördelning av investeringsmedlen enligt
följande:


Asfaltering och upprustning av gator 800 tkr



Asfaltering och iordningsställande av parkeringen i korsningen
Bankgatan/Stationsgatan 300 tkr



Tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen i Skagersvik, 225 tkr



Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelväg vid Lysmasken, 125 tkr



Projektering av centrumgestaltning etapp 2b, 150 tkr



Upprustning av lekplatser, 200 tkr

Förslag till fördelat investeringsmedel uppgår med detta till 1 800 tkr.
Återstår 200 tkr till iordningställande av trygg plats samt eventuellt ytterligare
trafiksäkerhetsåtgärder i samband med den Åtgärdsvalsstudie som pågår i
Otterbäcken. Verksamheten återkommer om detta.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 9

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 80 (forts.)

Dnr 2017/00156

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg
”Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017, Gullspång”.

Expedierats till:
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 10

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 81

Dnr 11125

Information om Projekt Sjölyckan inför etapp 4

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

På uppdrag av Mariestads kommun bygger Verksamhet teknik ett nytt
bostadsområde nordöstra Mariestad. Projektet har haft hög prioritet från start.
Målsättning är att öka bostadsbyggandet i Mariestad genom att skapa ett attraktivt
bostadsområde med sjöutsikt. Etapp 1-3 håller på att slutföras och ytterligare en
etapp, etapp 4 ska nu startas upp. Tekniska nämndens arbetsutskott har begärt
igångsättningstillstånd för etapp 4 av kommunstyrelsens arbetsutskott och har antagit
entreprenören NCC Construction för entreprenaden under förutsättning att
igångsättningstillstånd beviljas. Finansiering sker inom ramen för avsatta
investeringsmedel för Projekt Sjölyckan.
Underlag för beslut

”Delrapport Projekt Sjölyckan inför etapp 4”.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va och gata Johan Bengtsson,
exploateringschef Erik Randén och teknisk chef Michael Nordin ”Information om
Projekt Sjölyckan inför etapp 4”.

Expedierats till:
Projektchef va/gata Johan Bengtsson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 11

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 82

Dnr 2015/00170

Begäran av igångsättningstillstånd och antagande av
entreprenör till "Projekt Sjölyckan Etapp 4

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att:
1. Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad att bevilja
igångsättningstillstånd till Sjölyckan, etapp 4.
2. Anta entreprenören NCC Construction inom ramen för det ramavtal som finns
mellan Mariestads kommuns VA-avdelning och NCC Construction under
förutsättning att igångsättningstillstånd beviljas.
Finansiering sker inom ramen för avsatta investeringsmedel för Projekt Sjölyckan.
Bakgrund

På uppdrag av Mariestads kommun bygger Verksamhet teknik ett nytt
bostadsområde nordöstra Mariestad. Projektet har haft hög prioritet från start.
Målsättning är att öka bostadsbyggandet i Mariestad genom att skapa ett attraktivt
bostadsområde med sjöutsikt. Etapp 1-3 håller på att slutföras och ytterligare en
etapp, etapp 4 ska nu startas upp.
Underlag för beslut

”Delrapport Projekt Sjölyckan inför etapp 4”
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va och gata Johan Bengtsson,
exploateringschef Erik Randén och teknisk chef Michael Nordin ”Begäran av
igångsättningstillstånd och antagande av entreprenör till ”Projekt Sjölyckan Etapp 4”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Projektchef va/gata Johan Bengtsson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 12

Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 83

Dnr 2015/00417

Revidering av flerårsbudget för VA- och gatuombyggnad
Stockholmsvägen, övre delen

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till reviderad flerårsbudget för vaoch gatuombyggnad Stockholmsvägen, övre delen enligt nedanstående:
Från tidigare beslutad budget:
2018
VA:
8 mnkr
Gata
4 mnkr
Till:
VA:
Gata

2018
8 mnkr
4,2 mnkr

2019
0
4,5 mnkr

2020
-

2019
8 mnkr
3,6 mnkr

2020
8 mnkr
4,2 mnkr

Bakgrund

Inför ombyggnad av Stockholmsvägen, övre delen har en flerårsbudget tagits fram
för perioden 2016-2018. Denna flerårsbudget är baserad på nyckeltal från tidigare
etapper.
Efter att projektering för övre delen på sträckan Mariagatan-Madlyckevägen utförts
har en detaljerad budget och tidplan för sträckan tagits fram. Kostnaderna för
etappen visar att förutsättningarna från tidigare etapper inte är jämförbara med
kommande etapper. Verksamhet teknik har därför fått i uppdrag av Tekniska
nämnden att revidera flerårsbudget och tidplan för Stockholmsvägens kommande
etapper.
Ekonomi
Anslagna medel åren 2016-2018 uppgår till 8 miljoner årligen och bedöms räcka för
ombyggnad av VA-ledningsnätet från Mariagatan-Ladukärrsvägen inkl.
dagvattenanläggningen i Sjöhagaparken.
Återstående delar från Ladukärrsvägen till Vattentornet bedöms med siffror från
pågående etapp att kosta 16 miljoner. En fördröjning av dagvatten vid
Ladukärrsvägen med avrinningsområde mot Stockholmsvägen bedöms kosta
ytterligare 2 miljoner.
Kommande etapper bjuder på nya utmaningar och möjligheter. För att lämna bättre
siffror för ekonomin kring fortsatt arbete behöver utredning och detaljprojektering
utföras.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 83 (forts.)

Dnr 2015/00417

Tider och etapper
Etapp Mariagatan till Madlyckevägen utförs under 2016-2017.
Etapp Madlyckevägen till Ladukärrsvägen 280m, plan 2018.
Etapp Ladukärrsvägen till Klippgatan, 240m, plan 2019.
Etapp Klippgatan till Vattentornet 280, plan 2020.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef
Michael Nordin ”Revidering av flerårsbudget för VA-ombyggnad Stockholmsvägen,
övre delen”.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 14

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 84

Dnr 2017/00001

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1,
Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i
Mariestads kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat
på +/- 0 tkr när det gäller den ordinarie verksamheten.
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr.
Bakgrund

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

Prognos 1 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk
chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1,
Mariestads kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 15

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 85

Dnr 2017/00002

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 1, Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbudget
samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett
budgetunderskridande med totalt ca 47 765 tkr för tekniska nämndens budget
respektive ca 15 833 tkr för exploatering.
Bakgrund

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

Prognos 1 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun,
rev 2017-04-03.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 1, Mariestads kommun, rev 2017-04-04”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 16

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 86

Dnr 2017/00003

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1,
Töreboda kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten förväntas göra ett resultat
i nivå med budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget
Töreboda kommun.
Underlag för beslut

Prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michal Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med
prognos 1, Töreboda kommun”

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 87

Dnr 2017/00004

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 1, Töreboda kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget
i Töreboda kommun år 2017.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens
investeringsbudget i Töreboda kommun.
Underlag för beslut

Prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband
med prognos 1, Töreboda kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 88

Dnr 2017/00053

Ramanalys 2018 och investeringsbudget 2018-2022 för
tekniska nämnden Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda
kommun till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för år
2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda kommun.
När det gäller den preliminära driftbudgeten ska Tekniska nämnden åtgärdsbeskriva
ett förslag som baseras på oförändrad ram jämfört med år 2017.
Underlag för beslut

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till
investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ” Ramanalys för Tekniska nämndens preliminära
driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda
kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 19

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 89

Dnr 2017/00005

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1,
Gullspångs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i
Gullspångs kommun och uppdrar samtidigt åt verksamhet teknik att upprätta ett
förslag till åtgärdplan då den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett
underskott i förhållande till budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten om
300 tkr.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska
vidtas för att uppnå en budget i balans.
Handlingsplanen ska presenteras för Allmänna utskottet.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget
i Gullspångs kommun.
Underlag för beslut

Prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med
prognos 1, Gullspångs kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 20

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 90

Dnr 2017/00006

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 1, Gullspångs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget
i Gullspångs kommun år 2017.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniskas investeringsbudget i
Gullspång kommun.
Underlag för beslut

Prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband
med prognos 1, Gullspångs kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 91

Dnr 2017/00054

Ramanalys 2018 och investeringsbudget 2018-2020 för
tekniska nämnden Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång
kommun till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget
för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång kommun.
När det gäller den preliminära driftbudgeten ska Tekniska nämnden
åtgärdsbeskriva ett förslag som baseras på oförändrad ram jämfört med år 2017.
Underlag för beslut

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till
investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Ramanalys för Tekniska nämndens preliminära
driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång
kommun”

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 22

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 92

Dnr 2017/00014

Uppföljning av interkontrollplan i samband med prognos 1

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättad redovisning för intern kontroll för
nämndens verksamhet år 2017 i samband med prognos 1.
Bakgrund

Verksamhet teknik har en antagen plan för intern kontroll 2017. Intern kontroll är en
viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen avser att: ”Ha grepp över både
verksamhet och ekonomi, Styra mot effektivitet, Ha ordning och reda, Skapa
trygghet.”
Varje år beslutas om en plan för interkontroll där man väljer att fokusera på några
kontrollmoment. Nämnden ska särskilt följa upp att: Fakturor betalas i tid,
Återrapportering av aktuella uppdrag, Rapportering av betydande avvikelser i
investeringsprojekt samt Tillämpning av projektmodellen. Utöver det finns ett antal
uppföljningsområden som gäller samtliga nämnder i Mariestads kommun.
Avvikelser prognos 1
a) Större avvikelse i ”Tillämpning av projektmodellen”: Åtgärd: Ett större fokus
på att projektmodellen följs genom att införa rutin om redovisning av
projektorganisation i samband med prognosuppföljningar i
investeringsprojekt.
b) Mindre avvikelse ”Fakturor betalas i tid”: Åtgärd: Under kvartal 2 kommer
verksamheten att ha fokus på att tydliggöra ekonomiflödet i hela
organisationen. Fakturahanteringen kommer särskilt beröras.
Behandling på sammanträdet

Underlag för beslut

Internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 1.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 1”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 93

Dnr 2016/00018

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med
prognos 1

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i
samband med prognos 1.
Bakgrund

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska
styra nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030.
Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre
samverkande kommuner
Underlag för beslut

Målprognos 1 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska
nämndens mål 2017 i samband med prognos 1”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 24

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 94

Dnr 2017/00133

Tekniska nämndens mål 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner målen och överlämnar dem till kommunfullmäktige i
Mariestad för fastställande.
Bakgrund

Varje nämnd ska ta fram nämndmål som stödjer Mariestads kommuns Vision 2030. I
arbetet ska frågeställningar som: ”Hur kan vi i vår nämnd bidra så mycket som
möjligt till aktuella fokusområden”? Samtliga nämnder ska upprätta nämndmål som
slutligen fastställs av kommunfullmäktige.
Ett förslag till nämndmål för tekniska nämnden har tagits fram och respektive mål
har i möjlig utsträckning anpassats så att de ska vara tillämpliga i samtliga tre MTGkommuner.
Förslag till mål för 2018 är:


Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten (samma som 2017)



Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna (samma som 2017)



Öka tillgängligheten till kommunala vattentjänster under år 2018 (något
omformulerat från 2017)



Minska miljöpåverkan för tekniska nämndens verksamhet under 2018



Mer attraktiva badplatser (fortsättning från målet 2017)

Underlag för beslut

Förslag till nämndmål 2018, Tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Förslag till mål för
tekniska nämnden 2018”.

Expedierats till:
Kommunfullmäktige Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 25

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 95

Dnr 2016/00291

Revidering av taxor för upplåtelse av allmän plats

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:
1. föreslå kommunfullmäktige i Maristad att anta ”Avgifter, upplåtelse av allmän
plats” för Mariestads kommun
2. föreslå att de nya avgifterna gäller från 2017-05-01
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 kommunens näringsidkare. Syftet med
översynen är att utreda om det är möjligt att, utöver taxan för uteserveringar, även
sänka andra taxor riktade mot kommunens näringsidkare. Efter från verksamhet
teknik översyn och justering av taxor beslutade tekniska nämndens arbetsutskott att
återremittera ärendet för att revidera kostnaden för uteserveringar/verandor till 105
kr/m2 per 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.
Denna revidering är nu justerad i dokumentet och ett kalkylerat intäktsbortfall är ca
50 tkr per år.
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:

Justerandes signatur



Taxan för uteserveringar föreslås sänkas



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

A. Försäljningsändamål

Nuvarande avgift

Förslag ny avgift

1. Kiosker med blandat
varusortiment
2. Korv/Glass

26 430 kr/kiosk/år
19 305 kr/kiosk/år
38 565 kr/år
19 305 kr/år
220 kr/dag

26 500 kr/kiosk/år
19 400 kr/kiosk/år
38 700 kr/år
19 400 kr/år
220 kr/dag

210 kr/m2/säsong
210 kr/m2/säsong

105 kr/m2/säsong
105 kr/m2/säsong

3. Tillfällig försäljning eller
demonstration av
produkter (max 10 kvm)
4. Uteserveringar/
Restaurangverandor

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
1135 kr/år

Förslag ny avgift

2. Skyltvaror/vagnsställ vid
butikslokal, max 1m ut från fasad
3. Cirkus, tivoli (till och
frånkoppling av el, vatten och
renhållning debiteras enligt taxa)
4. Reklamskyltar (trottoarpratare)
på gångbana, max 2 år

90 kr/dag

1 200 kr/år

935 kr/tillfälle

1 500 kr/tillfälle

560 kr/år och
tillstånd

600 kr/år och
tillstånd

C. Annat ändamål
(gångbana/gatumark/park)
1. Byggställning/bodar/upplag

Nuvarande
avgift
70-365 kr/
m2/månad
70-365 kr/
m2/månad

Förslag ny avgift

70-365 kr/
m2/månad

230 kr/st/vecka

1. Affischpelare

2. Avstängning av gångbana/
körbana i samband med
fasadrenoveringar mm.
3. Uppställning av container/skylift

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 200 kr/år

20 kr/m2/vecka
20 kr/m2/vecka
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Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av Teknisk chef Michael Nordin ” Revidering av taxor för
upplåtelse av allmän plats (återremiss)”.
Förslag till avgifter för upplåtelse av allmän plats – förslag till förändring 2017-0324”.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tnau § 96

Dnr 2017/00134

Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning och
utveckling av lekplatser 2017 i Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd till upprustning av lekplatser
2017. Finansieringen sker inom ramen för tilldelade investeringsmedel för
upprustning 2017, totalt 2 500 tkr. Följande lekplatser ska rustas upp och utvecklas
under året:
1. Hamnen
2. Karlsholme
3. Glimmervägen
4. Leverstadsvägen
5. Alhagen
6. Lockerud
7. Munkströmsvägen, Ullervad
8. Furuvägen, Lyrestad
9. Källebergsvägen, Hassle
Bakgrund

Tekniska nämnden har i Mariestads kommuns investeringsbudget för år 2017 och
2018 fått 2 500 tkr/år att disponera på upprustning av lekplatser.
Sektor samhällsbyggnad har under år 2015/2016 arbetat fram ett förslag till
Lekplatsprogram för Mariestads kommun som ännu inte är antaget politiskt men
som reviderats utifrån insatser föregående år. I Mariestads kommun finns i dagsläget
35 stycken lekplatser i varierande skick. För att skapa möjlighet att genomföra
förväntad upprustning av lekplatser har Verksamhet teknik med utgångspunkt från
framtaget förslag till Lekplatsprogram valt att prioritera följande nio lekplatser med
tillhörande insatser. Insatserna är inte numrerade efter turordning.
1. Hamnen, lekplatsen utökas till en temalekplats. Utökning av ytan, sittmöjligheter,
ytterligare lekredskap och solskydd läggs till i år, 300 tkr.
2. Karlsholme, mycket välbesökt lekplats som utökas till temalekplats med ytterligare
redskap och sittmöjlighet, 200 tkr.
3. Glimmervägen, helt ny lekutrustning, 300 tkr.
4. Leverstadsvägen, en större områdeslekplats med helt ny utrustning, 500 tkr.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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5. Alhagen, utökas med ytterligare redskap, 100 tkr.
6. Lockerud, till ht-17 öppnar nya Prismaskolan som kommer behöva nyttja platsen
under höstterminen som skolgård, efter detta återgår den till allmän lekplats. Till
skolstart kommer endast några åtgärder utföras, resten sker när skolan lämnat
platsen, 400 tkr.
7. Munkströmsvägen Ullervad, kommunen är ej markägare och kan därför inte sköta
omkringliggande ytor tillfredsställande. Utbyte av vissa redskap, 250 tkr.
8. Furuvägen Lyrestad, visst utbyte av lekredskap, 200 tkr.
9. Källebergsvägen Hassle, utbyte av redskap, 250 tkr.
Underlag för beslut

Lekplatsprogram 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och teknisk chef
Michael Nordin ”Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning lekplatser 2017
i Mariestad”

Expedierats till:
Enhetschef park/hamn Jan Larsson
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Planarkitekt Hanna Asp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00157

Lekplatsprogram för Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Mariestad att anta Lekplatsprogram
för Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-05-20 chefen för sektor samhällsbyggnad
i uppdrag att upprätta en underhållsplan samt prioriteringslista för kommunens
samtliga lekplatser.
Efter intern diskussion föreslogs att dokumentet skulle benämnas lekplatsprogram.
Inventering av kommunens lekplatser gjordes sommaren 2015 med viss
komplettering under hösten 2015. Arbetet med lekplatsprogrammet har utförts av
stadsplaneavdelningen samt verksamhet teknik.
Enligt inventeringen är bedömningen att de flesta lekplatser behöver någon typ av
nyinvestering för att uppnå önskad standard. Hur många lekplatser som kan rustas
upp per år styrs av avsatta investeringsmedel. Förslaget var uppe till beslut i ksau
2016-03-23 (§106) men återremitterades då. Verksamhet teknik valde att endast söka
igångsättningstillstånd för ett antal lekparker 2016.
Underlag för beslut

Förslag till Lekplatsprogram, Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Lekplatsprogram för
Mariestads kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Information genomförande Gärdesparken

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen och översänder den till
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad för kännedom.
Bakgrund

Ekonomiska medel för fortsatt genomförande av gestaltningsprogrammet för
Gärdesparken finns för 2018. Planeringen för det som ska göras 2018 pågår
tillsammans med personal och studenter från Göteborgs Universitet. Det som
planeras under 2018 är färdigställande av pågående projekt samt humlegården,
formträdgården, rosariet och stora entrén.
Underlag för beslut

Gestaltningsprogram Gärdesparken.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Björn Isvi ”Information genomförande
Gärdesparken”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Projektledare Björn Isvi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00722

Förslag till detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort,
Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av handlingarna och har inget att yttra.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2017 att rubricerat förslag
till detaljplan skall granskas. Syftet med förslaget är att möjliggöra byggnation på
fastigheten Humlet 2, ändra markanvändningen samt säkerställa byggnadens
historiska, kulturhistoriska och arkitektoniska värden.
Underlag för beslut

Förslag till detaljplan för Humlet 2, Mariestads centralort, Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på förslag till detaljplan
för Humlet 2, Mariestad centralort, Mariestads kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2,
Lyrestad tätort, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna och har
följande att yttra:
På plankartan bör det anges att dagvatten som ska släppas till kommunalt ledningsnät
ska fördröjas inom fastigheten och att dagvattnet vid behov ska renas innan det
släpps till kommunalt ledningsnät.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2017 att rubricerat förslag
till ändring av detaljplan skall samrådas.
Planen syftar till genom ändring av detaljplan medge markanvändning parkering
jämte fastställd markanvändning (hamn- och kanaländamål) i gällande plan.
Underlag för beslut

Samrådshandling för förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2,
Lyrestad tätort, Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetchef gata/trafik
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på förslag till ändring av
detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort, Mariestads kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00122

Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort,
Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna och har
följande att yttra:
Allmänna ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten bör skyddas med prickmark
och u-område.
I plankartan samt i planbeskrivningen bör det beskrivas att dagvattnet från området
vid behov ska fördröjas och renas innan påkoppling till kommunalt ledningsnät.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-01 att ge stadsplaneavdelningen i
uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2,
Sjötorp tätort. Syftet med planändringen är att anpassa planen till rådande
förhållanden.
Underlag för beslut

Samrådsremiss ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort,
Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael
Nordin ”Yttrande - Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort,
Mariestads kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00135

Återrapportering av uppdragslista för verksamhet teknik 2017

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner återrapporteringen,
Bakgrund

Verksamhet teknik ska vid varje prognostillfälle göra en återrapportering av
upprättad uppdragslista för verksamhet teknik.
Underlag för beslut

Uppdragslista till tekniska nämndens arbetsutskott 2017-04-04.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00008

Handlingar att anmäla 2017

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Från kommunstyrelsen i Töreboda- avsiktsförklaring, överföring av
medlemskommunernas automatiska brandlarm till Räddningstjänsten Östa Skaraborg
(RÖS) ledningscentral.
(Ks § 75/2017)
2. Från kommunfullmäktige i Töreboda beslut om fastighetsförvärv av fastigheterna
Staren 2,3 och 4 i Töreboda.
(Kf § 17/2017)
3. Från kommunfullmäktige i Töreboda information om tekniska nämndens beslut
om medborgarslaget om uppsnyggning och utplacering av pappers- och träckkorgar
utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen.
(Kf § 22/2017)
4. Från kommunstyrelsen i Töreboda begäran om månadsvis rapportering avseende
investeringsredovisning.
(Ks § 74/2017)
5. Från kommunstyrelsen i Mariestad igångsättningstillstånd för ombyggnation av
Flitiga Lisans skola till förskola.
(Ks § 34/2017)
6. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om att inte ombudgetera driftmedel från
år 2016 till år 2017.
(Ks § 30/2017)
7. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om ombudgetering av investeringsmedel
från år 2016 till år 2017.
(Ks § 31/2017)
8. Från utvecklingsutskottet i Töreboda, uppdrag till verksamhet teknik att
återkomma med förslag till finansiering av bredbandsanslutning av Valla Tingshus.
(Uu § 47/2017)
9. Från utvecklingsutskottet i Töreboda, remiss gällande medborgarförslag om byte
av kommunens advents-/ljusdekorationer.
(Uu § 52/2017)
10. Från utvecklingsutskottet i Töreboda, remiss gällande medborgarförslag om
belysning vid fritidshemmet Galaxen.
(Uu § 53/2017)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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11. Från utvecklingsutskottet i Töreboda, remiss gällande medborgarförslag om ny
utsmyckning vid Kyrkdammen.
(Uu § 54/2017)
12. Från utvecklingsutskottet i Töreboda, remiss gällande medborgarförslag om
kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda.
(Uu § 55/2017)
13. Från kommunstyrelsen i Gullspång, remiss gällande medborgarförslag om
införande av 30 zon i Skagersvik.
14. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad igångsättningstillstånd för
utbyggnad av Karlslunds industriområde.
(Ksau § 107/2017)
15. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspång igångsättningstillstånd för
omläggning av tak, fönsterbyten och nya kallförråd på förskolan Lysmasken.
(Ksau § 51/2017)
16. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspång överlämnande av ärende
gällande borttagen gatubelysning vid södra ut- och infarten mot väg 3003)
(Ksau § 53/2017)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6433

Aktuell information/frågor

Arbetsutskottets beslut

Information om fastighetsavdelningen
Tekniske chefen informerar om pågående rekrytering av fastighetschef samt att en av
fastighetsförvaltarna sagt upp sig.
Extra sammanträde
Tekniska nämndens arbetsutskott kommer ha ett extra sammanträde tisdagen den 11 april,
kl. 11.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet
teknik

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger inga uppdrag till verksamhet teknik vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum: 2017-04-10
Dnr: 2016/00387
Sida: 1 (1)

Tekniska nämnden

Verksamhet teknik

Delegation att företräda tekniska nämnden i mål
nr FT801-17 i Skaraborgs tingsrätt
Förslag till beslut
Tekniska nämnden ger Teknisk chef, Michael Nordin, delegation att företräda
tekniska nämnden gentemot Skaraborgs tingsrätt i mål FT801-17.

Bakgrund
Tekniska nämnden mottog 2016-05-24 ansökan om ersättning från
fastighetsägare till Bronserud 1:11 i Gullspångs kommun. Enligt
fastighetsägaren ska en häst och ett staket ha skadats till följd av att personal
från verksamhet tekniks VA-avdelning skrämt en häst så att den sprungit
genom staketet och skrämt ytterligare en häst så att den skadat sig.
Ersättningsanspråket gällde ersättning för veterinärvård och medicin till skadad
häst och för att laga söndersprunget staket samt reseersättning.
VA-avdelningens inställning är att arbete utfördes på område där kommunen
har ledningsrätt och därmed laglig rätt att vistas för att undersöka ledningarna.
Personalen vidtog inte oaktsamhet och uppträdde inte på något sådant sätt som
kan föranleda ett skadeståndsansvar. Fastighetsägaren har med detta som grund
meddelats att ersättningsanspråket avslås.
Fastighetsägaren har överklagat meddelandet om avslag och efter att VAavdelningen avfärdat överklagan har fastighetsägaren inlämnat
stämningsansökan till Skaraborgs tingsrätt. VA-avdelningen har meddelats
stämning och har begärt anstånd hos Skaraborgs tingsrätt för att inkomma med
svaromål till och med första maj 2017.

Underlag för beslut
Stämning – skada på häst, Bronserud 8

Amanda Haglind
VA-strateg

Michael Nordin
Teknisk chef

