
 

 
 

 
 
Tekniska nämnden 

  

Kallelse/underrättelse 

 

 
          Sida 1 

  

 

  

 

Tekniska nämndens sammanträde 

Tid: OBS!! Tisdagen den 12 september 2017, kl. 15:00 

Plats: Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, plan 5 

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

Mariestad den 7 september 2017 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson 
ordförande 

Ewa Sallova 
nämndsekreterare 

 
Tidplan 
Ärende 2 – 5   kl. 15.00 – 15.30 
Ärende 6   kl. 15.30 – 15.40  
Ärende 7   kl. 15.40 – 15.50  
Ärende 8 – 9   kl. 15.50 – 16.20 
Fika   kl. 16.20 – 16.35 
Ärende 10 – 15  kl. 16.35 – 17.20 
Ärende 16 – 21  kl. 17.20 – 18.10 
Ärende 22 – 32  kl. 18.10 - 

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare Förslag: Gunnar Bohlin 
Fredagen den 15 september 

1. n
k 

Godkännande av dagordning  

2. n
k 

Presentation av ny fastighetschef Robert Malmgren 
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ÄRENDELISTA  

3. n
k 

Gata Mariestad 
Information om 
trafiksäkerhetsåtgärder på 
Strandvägen i Mariestad 

Hanna Lamberg 

4. n
k 

Gata Töreboda 
Information om trafikmiljö vid 
Björkängsskolan i Töreboda 

Hanna Lamberg 

5. n
k 

Gata MTG 
Information om statlig 
medfinansiering för kollektivtrafik 
och trafiksäkerhet 

Hanna Lamberg 

6. n
k 

Fastighet Mariestad 
Information gällande ventilation i  
Jubileumsteatern i Mariestad 

Dan Hjalmarsson 

7. n
k 

VA Mariestad 
VA-sanering Trombonvägen i 
Mariestad 

Simon Ravik 

8. n
k 

Gata Mariestad 
Information om ombyggnad av 
Stockholmsvägen 

Johan Bengtsson 

9. n
k 

Gata Mariestad 
Åtgärder på Marieholmsbron i 
Mariestad 

Johan Bengtsson 

10. n
k 

Uppföljning av driftbudget 2017 i 
samband med prognos 3 samt 
delårsrapport, Töreboda kommun 

Cathrin Hurtig Andersson 

11. n
k 

Uppföljning av investeringsbudget 
2017 i samband med prognos 3 
samt delårsrapport, Töreboda 
kommun 

Cathrin Hurtig Andersson 

12. n
k 

Uppföljning av driftbudget 2017 i 
samband med prognos 3 samt 
delårsrapport, Gullspångs kommun 

Cathrin Hurtig Andersson 
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ÄRENDELISTA  

13. n
k 

Uppföljning av investeringsbudget 
2017 i samband med prognos 3 
samt delårsrapport, Gullspångs 
kommun 

Cathrin Hurtig Andersson 

14. n
k 

Uppföljning av driftbudget 2017 i 
samband med prognos 3 samt 
delårsrapport, Mariestads kommun 

Elisabeth Westberg 

15. n
k 

Uppföljning av investeringsbudget 
2017 i samband med prognos 3 
samt delårsrapport, Mariestads 
kommun 

Elisabeth Westberg 

16. n
k 

VA Mariestad 
Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes 
allmänna VA-anläggning 

Amanda Haglind 

17. n
k 

VA Gullspång 
Uppsägning av avtal gällande 
vattenledning i Ribbingsfors 

Amanda Haglind 

18. n
k 

VA Mariestad 
Information om ägande, ansvar 
och drift av Sundets vatten- och 
avloppsreningsanläggning 

Amanda Haglind 

19. n
k 

VA Mariestad 
Justering av avgifterna i VA-taxan i 
Mariestad för år 2018 

Amanda Haglind 

20. n
k 

VA Töreboda 
Justering av avgifterna i VA-taxan i 
Töreboda för år 2018 

Amanda Haglind 

21. n
k 

VA Gullspång 
Justering av avgifterna i VA-taxan i 
Gullspång för år 2018 

Amanda Haglind 

22. n
k 

Uppföljning av internkontrollplan 
för tekniska nämnden 2017 i 
samband med prognos 3 

Michael Nordin 
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ÄRENDELISTA  

23. n
k 

Uppföljning av tekniska nämndens 
mål 2017 i samband med prognos 3 
och delårsrapport 

Michael Nordin 

24. n
k 

Text till delårsbokslut år 2017 för 
tekniska nämndens verksamheter i 
Mariestad, Töreboda och 
Gullspång 

Michael Nordin 

25. n
k 

Rapport Kritik på teknik 2016 Michael Nordin 

26. n
k 

Gata Mariestad 
Skötsel för lekplats i Stadsparken 

Michael Nordin 

27. n
k 

Fastighet Töreboda 
Tennisbanor vid Centralskolan i 
Töreboda 

Michael Nordin 

28. n
k 

Sammanträdesdatum 2018 för 
tekniska nämnden och 
arbetsutskottet 

Ewa Sallova 

29. n
k 

Anmälan av arbetsutskottets 
protokoll 

 

30. n
k 

Anmälan av delegationsbeslut  

31. n
k 

Aktuell information/frågor  

32. n
k 

Uppdrag från tekniska nämnden till 
verksamhet teknik 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 196                                                   Dnr 2017/00337  

Information om trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen i 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav 2017-06-29 (§180) verksamhet teknik i 
uppdrag att genomföra tillfälliga åtgärder för hastighetssänkning på Strandvägen i 
Mariestad. 

Verksamhet teknik har tittat på Strandvägen och genomfört följande åtgärder: 

På två platser, vid Annedalsgatan samt vid Djurögatan, har 3 st. trafiköar placerats ut 
för att bilda så kallade chikaner för att minska fordonens hastighet. 

Vägmärken med varning för farthinder på en sträcka av 0-800 m, har placerats ut vid 
respektive chikan.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 180/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
”Trafiksituationen på Strandvägen i Mariestad”.     

 

Expedierats till: 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-23  
Dnr: 2017/00337   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Trafiksituationen på Strandvägen i Mariestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav 2017-06-29 (§180) verksamhet teknik i 
uppdrag att genomföra tillfälliga åtgärder för hastighetssänkning på Strandvägen 
i Mariestad. 
 
Verksamhet teknik har tittat på Strandvägen och genomfört följande åtgärder: 

 På två platser, vid Annedalsgatan samt vid Djurögatan, har 3 st. trafiköar 

placerats ut för att bilda så kallade chikaner för att minska fordonens 

hastighet. 

 Vägmärken med varning för farthinder på en sträcka av 0-800 m, har 

placerats ut vid respektive chikan. 
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 180/2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
”Trafiksituationen på Strandvägen i Mariestad”.     
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik  

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 180                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

Trafiksituation på Strandvägen i Mariestad 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i 
uppdrag att genomföra tillfälliga åtgärder för hastighetsänkning på Strandvägen i Mariestad.     

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 195                                                   Dnr 2017/00326  

Information om trafikmiljö vid Björkängsskolan i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) gav tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att se över trafikmiljön vid Björkängsskolan i Töreboda, TN 2017-06-14 
(§149). 

Verksamhet teknik har tittat på trafikmiljön vid Björkängsskolan och kan konstatera 
att ett flertal säkerhetshöjande åtgärder har genomförts under senare år.  

Börstorpsgatan har gång- och cykelväg, två farthinder finns utplacerade och ett 
övergångsställe finns i anslutning till skolan/paviljongerna. För skolbussen finns en 
bussficka som är reglerade med stannande- och parkeringsförbud. Förbudet gäller 
under vissa tillfällen under dagen med undantag för buss. Föräldrar som 
lämnar/hämtar sina barn med bil har möjlighet att köra in på Frögränd för angöring.  

Verksamhet teknik har inte mottagit synpunkter från allmänheten om några upplevda 
trafikproblem i området under senaste åren. Ett problem som dock kan tänkas 
uppstå är att föräldrar som ska lämna och hämta sina barn inte gör det på avsedda 
ställen med en rörig trafiksituation till följd. Här kan också problem för skolbussen 
uppstå om den platsen upptas av personbilar.  

Verksamhet teknik gör bedömningen att de fysiska åtgärder som har genomförts är 
tillräckliga för att upprätthålla god trafiksäkerhet vid Björkängsskolan. För att komma 
till rätta med det eventuella problemet som kan uppstå vid lämning/hämtning så kan 
information från skolan till föräldrarna samt ev. att personal finns ute på plats vid 
skolbusstider vara en möjlig åtgärd. Det är viktigt att skolan är tydliga gentemot 
föräldrar om hur man vill ha trafikmiljön kring skolan för att skapa en trygg och 
säker miljö för skolbarnen. Om parkeringsövervakning blir aktuellt i framtiden i 
Töreboda så kan trafikregleringen övervakas och bättre efterlevnad förväntas.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 149/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Trafikmiljö vid 
Björkängsskolan i Töreboda”.      

Expedierats till: 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-23  
Dnr: 2017/00326   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Trafikmiljö vid Björkängsskolan i Töreboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) gav tekniska nämnden verksamhet 
teknik i uppdrag att se över trafikmiljön vid Björkängsskolan i Töreboda, 
TN 2017-06-14 (§149). 

 
Verksamhet teknik har tittat på trafikmiljön vid Björkängsskolan och kan 
konstatera att ett flertal säkerhetshöjande åtgärder har genomförts under senare 
år.  
 
Börstorpsgatan har gång- och cykelväg, två farthinder finns utplacerade och ett 
övergångsställe finns i anslutning till skolan/paviljongerna. För skolbussen 
finns en bussficka som är reglerade med stannande- och parkeringsförbud. 
Förbudet gäller under vissa tillfällen under dagen med undantag för buss. 
Föräldrar som lämnar/hämtar sina barn med bil har möjlighet att köra in på 
Frögränd för angöring.  
 
Verksamhet teknik har inte mottagit synpunkter från allmänheten om några 
upplevda trafikproblem i området under senaste åren. Ett problem som dock 
kan tänkas uppstå är att föräldrar som ska lämna och hämta sina barn inte gör 
det på avsedda ställen med en rörig trafiksituation till följd. Här kan också 
problem för skolbussen uppstå om den platsen upptas av personbilar.  
 
 
Verksamhet teknik gör bedömningen att de fysiska åtgärder som har 
genomförts är tillräckliga för att upprätthålla god trafiksäkerhet vid 
Björkängsskolan. För att komma till rätta med det eventuella problemet som 
kan uppstå vid lämning/hämtning så kan information från skolan till 
föräldrarna samt ev. att personal finns ute på plats vid skolbusstider vara en 
möjlig åtgärd. Det är viktigt att skolan är tydliga gentemot föräldrar om hur 
man vill ha trafikmiljön kring skolan för att skapa en trygg och säker miljö för 
skolbarnen. Om parkeringsövervakning blir aktuellt i framtiden i Töreboda så 
kan trafikregleringen övervakas och bättre efterlevnad förväntas.   
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 149/2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
”Trafikmiljö vid Björkängsskolan i Töreboda”.      
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 149                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

 

EPC 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa utfallet av EPC-projekt. 

 

Lekplats i stadsparken 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger tekniska nämnden verksamhet 
teknik i uppdrag att se över skötseln för lekplatsen som finns i Stadsparken i 
Mariestad då den är eftersatt.  

  
Projektredovisning 

Efter yrkande från Lars Göran Kvist (S) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa fördelning av medel för projekt som tas ur investeringsram.  

 

Riktlinjer för hastigheter 

Efter yrkande från Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ger tekniska nämnden 
verksamhet teknik i uppdrag se över riktlinjer för tätortshastigheter i 
trafiksäkerhetsprogrammet. 

 
Trafikmiljö vid Björkängsskolan 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att se över trafikmiljön vid Björkängsskolan i Töreboda.  

 

Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning 

Efter yrkande från Anders Bredelius (M) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att utreda möjligheten att även koppla in Dyrenäs till Skövdes allmänna va-
anläggning.       

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 194                                                   Dnr 2017/00079  

Information om statlig medfinansiering för kollektivtrafik och 
trafiksäkerhet 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Varje år finns möjligheten för kommuner att ansöka om statlig medfinansiering för 
olika projekt inom bland annat kollektivtrafik och trafiksäkerhet.  

Trafikverket har under året gjort om ansökningsprocessen och tidigarelagt 
ansökningstiden från september till april. Verksamhet teknik har ansökt om statlig 
medfinansiering för olika projekt inom alla tre kommuner och fick positivt besked till 
alla sökta projekt utom ett. 

 

Följande projekt har beviljats statlig medfinansiering för 2018: 

Kommun Kategori Projekt Bedömd 
kostnad 

Beviljat bidrag 

Mariestad Trafiksäkerhet Gc-väg 
Leverstadsvägen 

1 000 tkr 500 tkr 

Mariestad Kollektivtrafik Hpl 
Vadsbogymnasiet 

450 tkr 225 tkr 

Mariestad Kollektivtrafik Pendlarparkering 
resecentrum 

1 500 tkr 750 tkr 

Töreboda Trafiksäkerhet Gc-väg Stora 
Bergsgatan 

1 000 tkr 500 tkr 

Gullspång Trafiksäkerhet Omgestaltning 
Gullspång 
centrum 

1 200 tkr 600 tkr 

Gullspång Kollektivtrafik Hpl Gårdsjö 450 tkr 225 tkr 

  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Information 
om statlig medfinansiering för kollektivtrafik och trafiksäkerhet”.     

Expedierats till: 

Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 

Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 

Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-25  
Dnr: TN 2017/00079    

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Information om statlig medfinansiering för 
kollektivtrafik och trafiksäkerhet 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Varje år finns möjligheten för kommuner att ansöka om statlig medfinansiering 
för olika projekt inom bland annat kollektivtrafik och trafiksäkerhet.  
Trafikverket har under året gjort om ansökningsprocessen och tidigarelagt 
ansökningstiden från september till april. Verksamhet teknik har ansökt om 
statlig medfinansiering för olika projekt inom alla tre kommuner och fick 
positivt besked till alla sökta projekt utom ett. 
 
Följande projekt har beviljats statlig medfinansiering för 2018: 

Kommun Kategori Projekt Bedömd 
kostnad 

Beviljat 
bidrag 

Mariestad Trafiksäkerhet Gc-väg 
Leverstadsvägen 

1 000 tkr 500 tkr 

Mariestad Kollektivtrafik Hpl 
Vadsbogymnasiet 

450 tkr 225 tkr 

Mariestad Kollektivtrafik Pendlarparkering 
resecentrum 

1 500 tkr 750 tkr 

Töreboda Trafiksäkerhet Gc-väg Stora 
Bergsgatan 

1 000 tkr 500 tkr 

Gullspång Trafiksäkerhet Omgestaltning 
Gullspång 
centrum 

1 200 tkr 600 tkr 

Gullspång Kollektivtrafik Hpl Gårdsjö 450 tkr 225 tkr 

  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
”Information om statlig medfinansiering för kollektivtrafik och trafiksäkerhet”.     
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Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 193                                                   Dnr 2017/00266  

Information gällande ventilation i Jubileumsteatern i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) gav tekniska nämnden 16 maj 2017  
(Tn § 112/2017) verksamhet teknik i uppdrag att se över ventilationen i 
Jubileumsteatern i Mariestad.  

År 2012 renoverades Jubileumsteatern inkluderat ny ventilation. Renoveringen 
genomfördes inom ramen för en partneringentreprenad.  

Efter avslutad entreprenad har vissa funktionsproblem med ventilationen uppdagats, 
exempelvis att temperaturen i själva dans/teater lokalen blir för hög eller för låg. 
Vissa av problemen beror på inställningar som hyresgästen ansvarar för men också 
på programmeringsfel.  

Verksamhet teknik har under sommaren upptäckt och åtgärdat det 
kommunikationsfel som funnits i styrsystemet.  Förbättringar har även gjorts i 
styrpanelen för att det ska bli lättare för hyresgäst att göra rätt inställningar. Vidare 
kommer verksamhet teknik att utveckla funktioner så att anläggningen styrs med 
automatik.  

Vid tillställningar då mycket besökare rör sig i lokalen och utetemperaturen är relativt 
hög kommer en kylanläggning behöva installeras för att uppnå en behagligare 
temperatur.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 112/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Dan Hjalmarsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information ventilation i Jubileumsteatern i Mariestad”.      

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Fastighetsförvaltare Dan Hjalmarsson 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-28  
Dnr: 2017/00266   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Information ventilation i Jubileumsteatern i 
Mariestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) gav tekniska nämnden 16 maj 2017  
(Tn § 112/2017) verksamhet teknik i uppdrag att se över ventilationen i 
Jubileumsteatern i Mariestad.  

År 2012 renoverades Jubileumsteatern inkluderat ny ventilation. Renoveringen 
genomfördes inom ramen för en partneringentreprenad.  

Efter avslutad entreprenad har vissa funktionsproblem med ventilationen 
uppdagats, exempelvis att temperaturen i själva dans/teater lokalen blir för hög 
eller för låg. Vissa av problemen beror på inställningar som hyresgästen 
ansvarar för men också på programmeringsfel.  

Verksamhet teknik har under sommaren upptäckt och åtgärdat det 
kommunikationsfel som funnits i styrsystemet.  Förbättringar har även gjorts i 
styrpanelen för att det ska bli lättare för hyresgäst att göra rätt inställningar. 
Vidare kommer verksamhet teknik att utveckla funktioner så att anläggningen 
styrs med automatik.  

Vid tillställningar då mycket besökare rör sig i lokalen och utetemperaturen är 
relativt hög kommer en kylanläggning behöva installeras för att uppnå en 
behagligare temperatur.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 112/2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Dan Hjalmarsson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Information ventilation i Jubileumsteatern i Mariestad”.      
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Dan Hjalmarsson 
Fastighetsförvaltare  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

   
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 112                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

 
Ventilation i Jubileumsteatern 
Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att se över ventilationen i Jubileumsteatern (automatisk ventilation).       

 

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 204                                                   Dnr 2017/00387  

VA-sanering Trombonvägen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 2 300 tkr från Investeringsram för förnyelse av 
ledningsnät (projekt 1701) till projektet VA-sanering Trombonvägen.   

Bakgrund 

Utredning av ledningssträckan i Trombonvägen är gjord på grund av stora 
driftstörningar. Detta är en spolsträcka som trots frekventa spolningar ofta har stopp 
vilket gör sträckan kostnadskrävande att hålla i drift. Två tredjedelar av gatan har 
dessutom ingen separat dagvattenledning vilket ger onödigt stora påfrestningar på 
spillvattennätet vid regn. VA-avdelningen hade för avsikt att utföra detta projekt som 
går ut på att byta ut ledningarna i gatan och komplettera med en dagvattenledning på 
sträckan där det saknas med hjälp av driftmedel om utrymme funnits i driftbudgeten. 
Beräknad kostnad för genomförandet inklusive asfalt, som görs 2018, är 2,3 miljoner 
I prognos 3 påvisas att ett sådant utrymme inte finns och alternativet är istället att 
finansiera projektet med investeringsmedel. De investeringsmedel som är avsatta till 
förnyelse av ledningsnät är omdisponerade till andra projekt. En del av dessa projekt 
kommer inte under 2017 behöva sina investeringsmedel fullt ut vilket innebär att det 
finns ett utrymme att omdisponera medel från dessa projekt och sedan omdisponera 
nya pengar till dessa projekt år 2018. Då resultatet av de justeringarna skulle innebära 
samma sak som att redan nu omdisponera medel direkt från investeringsramen till 
detta aktuella projekt föreslår verksamhet teknik det sistnämnda. 

I verksamhetens strävan att optimalt sysselsätta/använda resurser är alternativet att 
omprioritera bland projekten ett mindre bra alternativ.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef ledningsnät va Simon Ravik och teknisk chef 
Michael Nordin ”VA-sanering Trombonvägen i Mariestad”.      

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Chef ledningsnät VA Simon Ravik  

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-01  
Dnr: 2017/00387   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik 
 

Tekniska nämnden 

 

VA-sanering Trombonvägen i Mariestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar 2 300 tkr från Investeringsram för förnyelse 
av ledningsnät (projekt 1701) till projektet VA-sanering Trombonvägen.   

Bakgrund 

Utredning av ledningssträckan i Trombonvägen är gjord på grund av stora 
driftstörningar. Detta är en spolsträcka som trots frekventa spolningar ofta har 
stopp vilket gör sträckan kostnadskrävande att hålla i drift. Två tredjedelar av 
gatan har dessutom ingen separat dagvattenledning vilket ger onödigt stora 
påfrestningar på spillvattennätet vid regn. VA-avdelningen hade för avsikt att 
utföra detta projekt som går ut på att byta ut ledningarna i gatan och 
komplettera med en dagvattenledning på sträckan där det saknas med hjälp av 
driftmedel om utrymme funnits i driftbudgeten. Beräknad kostnad för 
genomförandet inklusive asfalt, som görs 2018, är 2,3 miljoner I prognos 3 
påvisas att ett sådant utrymme inte finns och alternativet är istället att finansiera 
projektet med investeringsmedel. De investeringsmedel som är avsatta till 
förnyelse av ledningsnät är omdisponerade till andra projekt. En del av dessa 
projekt kommer inte under 2017 behöva sina investeringsmedel fullt ut vilket 
innebär att det finns ett utrymme att omdisponera medel från dessa projekt och 
sedan omdisponera nya pengar till dessa projekt år 2018. Då resultatet av de 
justeringarna skulle innebära samma sak som att redan nu omdisponera medel 
direkt från investeringsramen till detta aktuella projekt föreslår verksamhet 
teknik det sistnämnda. 
I verksamhetens strävan att optimalt sysselsätta/använda resurser är alternativet 
att omprioritera bland projekten ett mindre bra alternativ.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef ledningsnät va Simon Ravik och teknisk chef 
Michael Nordin ”VA-sanering Trombonvägen i Mariestad”.      
 
 

Simon Ravik 
Chef Ledningsnät VA 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 203                                                   Dnr 2015/00417  

Information om ombyggnad av Stockholmsvägen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen  

Bakgrund 

Ombyggnaden av Stockholmsvägen är ett projekt som pågått sedan 2012 och medför 
betydande påverkan på trafiken.  
 
Under hösten kommer arbete främst att genomföras på Stockholmsvägen etapp 3. 
Arbeten kommer även att utföras på Stockholmsvägens tidigare etapper samt 
samordnas med andra Centrumnära projekt. Verksamhet teknik försöker att undvika 
flera omfattande avstängningar och trafikomledningar vid samma tidpunkt. 
 
V35-V37 avstängning och omledning för att byta vatten-och avloppsledningar till 
Johannesberg vid Carlbecksvägen. 

V37 Fräsning centrumdelen och mellandelen 1 dag, avstängning och omledning  

V38 Asfaltering centrumdelen och mellandelen 1 lång arbetsdag, avstängning och 
omledning. 

V39-V40 VA-anslutning av ny Nettoetablering i Krontorp 

V47-V48 preliminär avstängning för tvärgrävningar och asfaltering på sträckan 
Carlbecksvägen till Madlyckevägen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef Johan Bengtsson och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information om ombyggnad av Stockholmsvägen övre delen, hösten 2017”.      

Expedierats till: 
Projektchef va/gata Johan Bengtsson 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-25  
Dnr: 2015/00417   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Information om ombyggnad av Stockholmsvägen 
övre delen, hösten 2017 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen  

Bakgrund 

Ombyggnaden av Stockholmsvägen är ett projekt som pågått sedan 2012 och 
medför betydande påverkan på trafiken.  
 
Under hösten kommer arbete främst att genomföras på Stockholmsvägen etapp 
3. Arbeten kommer även att utföras på Stockholmsvägens tidigare etapper samt 
samordnas med andra Centrumnära projekt. Verksamhet teknik försöker att 
undvika flera omfattande avstängningar och trafikomledningar vid samma 
tidpunkt. 
 
V35-V37 avstängning och omledning för att byta vatten-och avloppsledningar 
till Johannesberg vid Carlbecksvägen. 

V37 Fräsning centrumdelen och mellandelen 1 dag, avstängning och omledning  

V38 Asfaltering centrumdelen och mellandelen 1 lång arbetsdag, avstängning 
och omledning. 

V39-V40 VA-anslutning av ny Nettoetablering i Krontorp 

V47-V48 preliminär avstängning för tvärgrävningar och asfaltering på sträckan 
Carlbecksvägen till Madlyckevägen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef Johan Bengtsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om ombyggnad av Stockholmsvägen övre delen, 
hösten 2017”.      

Johan Bengtsson 
Projektchef Gata/VA 

 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 202                                                   Dnr 2015/00280  

Åtgärder på Marieholmsbron i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 

 Ersätta stensättning med asfalt på östra delen av residensön. 

 Förskjuta beläggningsskarvarna i körbanan i samband underhållsbeläggning. 

 Godkänna informationen om bevakning av Svevias garantiåtgärder 

 Godkänna informationen om underhållsplaner för kommunala broar i MTG. 

 Att ge Verksamhet teknik i uppdrag att utreda Marieholmsbrons tekniska livslängd och 
kostnader föra att ersätta/renovera den i framtiden. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde 
den 12 september komplettera ärendet med en tidplan.   

Bakgrund 

En garantibesiktning på Marieholmsbron utfördes 2016 efter 5 års garantitid.   Efter 
besiktningen har Verksamhet teknik fått uppdraget att titta på åtgärder och 
tillhörande kostnader som medför att: 

1. -fasaden på residenset inte skvätts ner 

2. -det blir mer naturligt att hastighetsbegränsningen på bron följs 

3. -att västergående trafik förflyttas åt söder så att beläggningsskarven inte belastas 

4. -att titta på alternativ så att fogen i stensättningen sitter kvar. 

5. -att bevaka att garantiåtgärder på bron utförs 

6. -att ta fram en underhållsplan för bron  
 
Svar på uppdraget 
 
1. För att åtgärda bekymret med nedskvättning behöver tvärfallet på sträckan förbi 
Residensflygeln förbättras och två dagvattenbrunnar flyttas. I samband med detta 
ersätts stensättningen med asfalt för minskat buller och bättre avrinning. Kostnaden 
bedöms till 320 tkr och bedöms ta 2 veckor. 
Finansieras inom gatuavdelningens investeringsram och genomförs under 2017.  
 
2. Sedan tidigare planeras en säkrare gc-passage väster om bron som på ett naturligt 
sätt kommer att sänka hastigheten över bron.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 202 (forts.)                                                  Dnr 2015/00280  

 
3. Istället för att försöka förskjuta trafiken från beläggningsskarven toppbeläggs 
körbanan på bron med förskjutna beläggningsskarvar. Arbetet behöver utföras (ca 
800 m2) på grund av att spårbunden trafik kräver tätare beläggningsintervall.                             
Finansieras inom gatuavdelningens investeringsram och genomförs under 2018. 
 
4. Stora delar av stensättningen väster om gångpassagen på Residensön sätts om. Vid 
jämnare stensättning uppstår inte bekymret med stående vatten och urspolad 
fogsand. Åtgärden bekostas av Svevia som överenskommen garantiåtgärd. 
 

5. Svevia åtgärdar de skador som uppstått under garantitiden såsom omläggning av 
stensättning och reparation enligt efterbesiktningsrapporten. I rapporten från 
efterbesiktning av bron finns även skador som inte har samband med 
broreparationen 2010/2011 påvisade. Det rör sig om microsprickor som hänger ihop 
med brons ålder och den ökade trafikbelastning den är utsatt för. Detta innebär att 
det finns ett behov att utreda brons tekniska livslängd och bedöma kostnaderna för 
att ersätta/renovera den i framtiden. 
 

6. En underhållsplan för Marieholmsbron och andra kommunala broar i MTG är 
under framtagande.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut och tilläggsyrkar att ärendet 
kompletteras med en tidplan till tekniska nämndens sammanträde den 12 september.  

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

Underlag för beslut 

Återkoppling från garantibesiktning.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Förslag till åtgärder på Marieholmsbron”     

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

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-28  
Dnr: 2015/00280   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Förslag till åtgärder på Marieholmsbron 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

 Ersätta stensättning med asfalt på östra delen av residensön. 

 Förskjuta beläggningsskarvarna i körbanan i samband 
underhållsbeläggning. 

 Godkänna informationen om bevakning av Svevias garantiåtgärder 

 Godkänna informationen om underhållsplaner för kommunala broar i 
MTG. 

 Att ge Verksamhet teknik i uppdrag att utreda Marieholmsbrons 
tekniska livslängd och kostnader föra att ersätta/renovera den i 
framtiden.  

Bakgrund 

En garantibesiktning på Marieholmsbron utfördes 2016 efter 5 års garantitid.   
Efter besiktningen har Verksamhet teknik fått uppdraget att titta på åtgärder 
och tillhörande kostnader som medför att: 
1. -fasaden på residenset inte skvätts ner 
2. -det blir mer naturligt att hastighetsbegränsningen på bron följs 
3. -att västergående trafik förflyttas åt söder så att beläggningsskarven inte 
belastas 
4. -att titta på alternativ så att fogen i stensättningen sitter kvar. 
5. -att bevaka att garantiåtgärder på bron utförs 
6. -att ta fram en underhållsplan för bron  
 
Svar på uppdraget 
 
1. För att åtgärda bekymret med nedskvättning behöver tvärfallet på sträckan 
förbi Residensflygeln förbättras och två dagvattenbrunnar flyttas. I samband 
med detta ersätts stensättningen med asfalt för minskat buller och bättre 
avrinning. Kostnaden bedöms till 320 tkr och bedöms ta 2 veckor. 
Finansieras inom gatuavdelningens investeringsram och genomförs under 2017.  
 
2. Sedan tidigare planeras en säkrare gc-passage väster om bron som på ett 
naturligt sätt kommer att sänka hastigheten över bron.  
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3. Istället för att försöka förskjuta trafiken från beläggningsskarven toppbeläggs 
körbanan på bron med förskjutna beläggningsskarvar. Arbetet behöver utföras 
(ca 800 m2) på grund av att spårbunden trafik kräver tätare beläggningsintervall. 
Finansieras inom gatuavdelningens investeringsram och genomförs under 2018. 
 
4. Stora delar av stensättningen väster om gångpassagen på Residensön sätts 
om. Vid jämnare stensättning uppstår inte bekymret med stående vatten och 
urspolad fogsand. Åtgärden bekostas av Svevia som överenskommen 
garantiåtgärd. 
 
 
5. Svevia åtgärdar de skador som uppstått under garantitiden såsom omläggning 
av stensättning och reparation enligt efterbesiktningsrapporten. I rapporten från 
efterbesiktning av bron finns även skador som inte har samband med 
broreparationen 2010/2011 påvisade. Det rör sig om microsprickor som hänger 
ihop med brons ålder och den ökade trafikbelastning den är utsatt för. Detta 
innebär att det finns ett behov att utreda brons tekniska livslängd och bedöma 
kostnaderna för att ersätta/renovera den i framtiden. 
 
6. En underhållsplan för Marieholmsbron och andra kommunala broar i MTG 
är under framtagande. 
 
 
 

Underlag för beslut 

Återkoppling från garantibesiktning.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Förslag till åtgärder på Marieholmsbron”     
 
 

Johan Bengtsson 
Projektchef VA/Gata  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-11  
Dnr: 2015/00280   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Tidplan för åtgärder på Marieholmsbron 

 
Östra delen av Residensön  
På östra delen av Residensön rivs storgatstenen, 2 dagvattenbrunnar flyttas och 
sträckan asfalteras. Under byggtiden på ca 2 veckor är den östra bron avstängd 
för fordonstrafik och trafiken till Residenset leds från väster. Åtgärden är 
planerad till slutet av oktober. 
 
Västra delen av Residensön  
På västra delen av Residensön sätts stensättningen om. Åtgärderna utförs i 
november. Under byggtiden på ca 2 veckor är den östra bron avstängd för 
fordonstrafik och trafiken till Residenset leds från öster. 
 
Betongreparationer kan utföras utan att bron behöver stängas. Åtgärden utförs 
av Svevia innan vintern. 
 
Asfaltering av broarna behöver utföras under en varmare årstid, därför planeras 
beläggningsåtgärden in under 2018. 
 
 
 
 

Johan Bengtsson 
Projektchef VA/Gata  

Michael Nordin 
Tekniskchef 
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Johan Bengtsson

Från: Wärn Anna-Karin AS <anna-karin.warn@svevia.se>
Skickat: den 23 augusti 2017 23:46
Till: Johan Bengtsson
Kopia: Brunström Erik ASBet_prg 1
Ämne: SV: Garantiåtgärder på Marieholmsbron i Mariestad
Bifogade filer: Bilaga 1 Skötselinstruktion Bro underhållMariestad.docx; Bilaga 2 Plan Åtgärder och 

Ansvarsfördelning Marieholmsbron Mariestad.xlsx; Mariestads kommun  
Marieholmsbron.docx

Hej Johan 

 

Här kommer så lite underlag angående Marieholmsbron, Mariestad. 

Hoppas det är vad du tänkte dig. 

Har också satt in lite uppskattade budget priser. De behöver dock preciseras, men tänker att du kanske behöver en 

indikation med dig till ditt möte. 

Livslängdsfrågan får jag återkomma med en kostnadsuppgift, men jag tror det är bra för er att starta processen mot 

utbyte bro med den och att göra det nu. Med den trafik ni har på bron nu bedömer jag det som klokt att börja 

fundera redan nu. 

Hör av dig om det är något jag missat eller som är oklart. 

 

Jag tar tag i Cowi under nästa vecka och återkommer därefter till dig. 

 

Mvh 

 

Anna-Karin Wärn 

Arbetschef 

Svevia Anläggning Göteborg Betong 

0702-38 96 88 

 

Från: Johan Bengtsson [mailto:johan.bengtsson@mariestad.se]  

Skickat: den 23 augusti 2017 09:27 

Till: Wärn Anna-Karin AS <anna-karin.warn@svevia.se> 

Ämne: SV: SV: Garantiåtgärder på Marieholmsbron i Mariestad 

 
Tack, det blir bra. 

 

/Johan 

 

Från: Wärn Anna-Karin AS [mailto:anna-karin.warn@svevia.se]  

Skickat: den 23 augusti 2017 09:26 

Till: Johan Bengtsson <johan.bengtsson@mariestad.se> 

Ämne: SV: SV: Garantiåtgärder på Marieholmsbron i Mariestad 

 
Hej Johan  

 

Jag få be om ursäkt men jag hade noterat när vi sågs innan semestern att det var deadline för detta först på fredag 

denna veckan och just nu sitter jag med ett anbud som skall in i dag. 

Du har det i din inkorg innan midnatt idag! 

Hoppas det är ok 

 

Mvh 
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Anna-Karin Wärn 

Arbetschef 

Svevia Anläggning Göteborg Betong 

0702-38 96 88 

 

Från: Johan Bengtsson [mailto:johan.bengtsson@mariestad.se]  

Skickat: den 22 augusti 2017 07:34 

Till: Wärn Anna-Karin AS <anna-karin.warn@svevia.se> 

Ämne: SV: SV: Garantiåtgärder på Marieholmsbron i Mariestad 

 
Hej 

 

Hej, tack för snabbt svar.  

Beträffande uppdraget till Cowi att titta på livslängd behöver jag veta vad utredningen kostar innan vi går vidare. 

Vi har inget uppdrag för just den biten. 

 

Mvh 

Johan Bengtsson 

 

Från: Wärn Anna-Karin AS [mailto:anna-karin.warn@svevia.se]  

Skickat: den 22 augusti 2017 01:12 

Till: Johan Bengtsson <johan.bengtsson@mariestad.se> 

Kopia: Brunström Erik ASBet_prg 1 <erik.brunstrom@svevia.se>; Söderberg Johan ASBet 

<Johan.Soderberg@svevia.se> 

Ämne: SV: SV: Garantiåtgärder på Marieholmsbron i Mariestad 

 
Hej Johan 

 

Oj det var några dagar tidigare än jag noterat, men jag skall försöka få ihop det imorgon. 

Kommer dock inte kunna ha framme något angående återstående livslängd som du önskade att vi tog med som en 

uppdrag  till Cowi att göra ett utlåtande över. 

Vad har du för deadline på den delen? 

 

Mvh 

 

Anna-Karin Wärn 

Arbetschef 

Svevia Anläggning Göteborg Betong 

0702-38 96 88 

 

Från: Johan Bengtsson [mailto:johan.bengtsson@mariestad.se]  

Skickat: den 21 augusti 2017 11:03 

Till: Wärn Anna-Karin AS <anna-karin.warn@svevia.se> 

Kopia: Trens Louise ASBet <louise.trens@svevia.se>; Brunström Erik ASBet_prg 1 <erik.brunstrom@svevia.se>; 

Söderberg Johan ASBet <Johan.Soderberg@svevia.se> 

Ämne: SV: SV: Garantiåtgärder på Marieholmsbron i Mariestad 

Prioritet: Hög 

 
Hej Anna-Karin 

 

Jag behöver återkoppling från er efter vårt möte före semestern. 

Mitt ärende till nämnden behöver skrivas på onsdag och beredningsmötet är i nästa vecka. 

Bifogar agendan från vårt möte. 
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Mvh 

Johan Bengtsson 
Projektchef Gata/VA 
Verksamhet teknik 

 
Mariestads, Töreboda & Gullspångs kommuner 
Kyrkogatan 2 
542 86 Mariestad 
Direkt: 0501-75 61 72 
Växel: 0501-75 50 00 
 

 
 

 

 

Från: Wärn Anna-Karin AS [mailto:anna-karin.warn@svevia.se]  

Skickat: den 26 maj 2017 14:27 

Till: Johan Bengtsson <johan.bengtsson@mariestad.se>; Bo Lindh <bo.lindh@sfv.se> 

Kopia: Trens Louise ASBet <louise.trens@svevia.se>; Brunström Erik ASBet_prg 1 <erik.brunstrom@svevia.se>; 

Söderberg Johan ASBet <Johan.Soderberg@svevia.se> 

Ämne: SV: SV: Garantiåtgärder på Marieholmsbron i Mariestad 

 
Hej 

Vi  kan båda föreslagna datum på eftermiddagen. Tänker kl13-15? 

 

Anna-Karin Wärn 

Arbetschef 

Svevia Anläggning Göteborg Betong 

0702-38 96 88 

 

Från: Johan Bengtsson [mailto:johan.bengtsson@mariestad.se]  

Skickat: den 26 maj 2017 12:11 

Till: Wärn Anna-Karin AS <anna-karin.warn@svevia.se>; Bo Lindh <bo.lindh@sfv.se> 

Kopia: Trens Louise ASBet <louise.trens@svevia.se>; Brunström Erik ASBet_prg 1 <erik.brunstrom@svevia.se>; 

Söderberg Johan ASBet <Johan.Soderberg@svevia.se> 

Ämne: SV: SV: Garantiåtgärder på Marieholmsbron i Mariestad 

 
Hej 

 

Kan ni den 21/6  eller den 22/6 på eftermiddagen, jag har en slutbesiktning på förmiddagen? 

 

Mvh 

 
Johan Bengtsson 
Projektchef Gata/VA 
Verksamhet teknik 

 
Mariestads, Töreboda & Gullspångs kommuner 
Kyrkogatan 2 
542 86 Mariestad 
Direkt: 0501-75 61 72 
Växel: 0501-75 50 00 
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Från: Wärn Anna-Karin AS [mailto:anna-karin.warn@svevia.se]  

Skickat: den 23 maj 2017 21:48 

Till: Johan Bengtsson <johan.bengtsson@mariestad.se> 

Kopia: Trens Louise ASBet <louise.trens@svevia.se>; Brunström Erik ASBet_prg 1 <erik.brunstrom@svevia.se>; 

Söderberg Johan ASBet <Johan.Soderberg@svevia.se> 

Ämne: Re: SV: Garantiåtgärder på Marieholmsbron i Mariestad 

 
Hej Johan 
Ursäkta sent svar. 
Vi kan komma den 22/6 kl10.30 
Mvh 
Anna-Karin Wärn 
 
 
Skickat från min iPhone 
 
23 maj 2017 kl. 10:08 skrev Johan Bengtsson <johan.bengtsson@mariestad.se>: 

Från: Johan Bengtsson  
Skickat: den 11 maj 2017 11:25 
Till: erik.brunstrom@svevia.se; louise.trens@svevia.se; anna-karin.waern@svevia.se; Bo 
Lindh <bo.lindh@sfv.se> 
Kopia: 'Per Anderson' <Per@alpmarkteknik.se>; Hanna Lamberg 
<hanna.lamberg@mariestad.se>; Michael Nordin <michael.nordin@mariestad.se> 
Ämne: Garantiåtgärder på Marieholmsbron i Mariestad 

  

Hej 
 
Med anledning av garantibesiktning är det dags att ta fram en åtgärdsplan för bron. 
 
På kommunen tittar vi möjligheten att smalna av sektionen och samtidigt flytta trafiken 
längre från 

byggnaderna på Residensön. Det skyddar byggnaderna, sänker farten och medför att trafiken 

inte belastar beläggningsskarven i linje för dagvattenbrunnar. 
 
Till mötet behöver Svevia titta på: 
1. En åtgärdsplan för hur bristerna som redovisats i inspektionen av betongreparationer skall 
åtgärdas. 
2. Tittat på frågan kring lokala lågpunkter och sättningar i storgatstensytan på Residensön 
som stått under bevakning under garantitiden. 
Har Svevia haft kontakt med sin Underentreprenör för stensättning under garantitiden? Hur 
kommer vi vidare? 
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Mariestads kommun 

Johan Bengtsson 

 

 

 

 

 

Marieholmsbron Mariestad 

Garanti och Åtgärdsplan 
angående reparationsarbeten 
utförda 2010-2011 

 

Allmänt 

Bron status visade sig tidigt i projektet vara 

sämre än den bedömning som gjorts i 

förfrågningsunderlaget (2009) vid 

upphandlingen (2010). Entreprenaden 

övergick i en samverkan metodval och åtgärder 

har valts tillsammans inom projektet av Svevia, 

Mariestads kommun och Cowi. 

   

En uppklassning av bron visade sig för 

kostsamt och det beslutades tidigt 2011 att inte 

genomföra någon uppklassning av bron. 

Reparationer genomfördes på bron och 

skadade delar på balkar reparerades.  

 

Bron trafikeras nu i ökande grad av högre 

belastningar än den långsiktigt tål. Både 

trafikmängd över bron har ökat samt andelen 

tung trafik. Bussar i linjetrafik trafikerar 

broarna , dessa på dispens. Bron är nu skyltad 

för 8 ton, men trafik med högre last trafikerar 

alltså sträckan bla de nämnda bussarna i 

linjetrafik. 

Det är en helt annan belastning på bron nu än 

när bron byggdes för 100 år sedan. 

 

För att bedöma återstående livslängd behövs 

en analys ihop med konstruktör som ett första 

steg. Svevia kontaktar enligt ök Cowi för 

kostnadsuppskattning för att göra detta. 

 

Trafik och Hastighet 

Utvecklingen för bron är att trafikmängd  och 

även andel tung trafik ökat/ökar. Denna ökade 

belastning påverkar brons bärighet och 

livslängd. 

 

Åtgärder på betongkonstruktioner 

Rapport Inspektion Betongreparationer inför 

Garantibesiktning. Denna rapport omfattar en 

inspektion av bron som helhet, även delar som 

inte utförts i entreprenaden. Därmed 

innehåller den även skador och problem som 

inte härrör från byggskedet i denna 

entreprenad..  

Den sprickbildning som uppvisas på i 

entreprenaden åtgärdade delar bedömer vi 

beror på rörelser i bron och/eller pga den trafik 

som belastar bron i större total belastning än 

bron tål.  

Dessa bärighetsberoende problem kan bara 

åtgärdas genom att man gör förstärkningar på 

bron så att man kan klassa upp bron till den 

bärighet som behövs. Dock kommer bron att 

på sikt som vi ser det, behöva bytas ut och 

ersättas med en ny bro som klarar de behov 

som nu finns för trafiken till och från 

Mariestads centrum via Residensön.  

De urspjälkade lagningar som finns på räcket, 

ytterhörn och krossskador är av kosmetiskt 

karaktär, men vi åtgärdar dessa. Att det 

uppstår krosskador mellan delar i betongräcket 

tyder också på att det finns rörelser i bron som 

den inte tål och som inte borde finnas där. 

Även detta bärighetsberoende.  

Det behöver upprättas rutiner för drift och 

skötsel för bron. Vi bilägger ett förslag till drift 



 
 

 

Datum: 2017-08-23 
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och skötselinstruktion som vi anser är det som 

är mest nödvändigt för brounderhåll. 

Bilaga 1 Skötselinstruktion 

 

 

Åtgärder på stensättning och lösning 

mot fasad Residenset 

Under projektet beslutades om placering av 

brunnar. På sträckan Residensön-Östra 

Marieholmsbron har detta inneburit problem 

med avvattning. Vårt förslag är att genom att 

flytta ut brunnarna till den norra kantstenen 

och höja kantstenen på södra sidan 

åstadkomma ensidigt fall mot brunnarna och 

på så sätt få ett bättre fall och bättre avrinning. 

Samtidigt är vårt förslag att 

storgatstenbeläggning på denna sträcka byts 

till asfalt. Förbättrar förutsättningarna för 

avrinning ytterligare. Dessa åtgärder bör också 

leda till minskade problem med skvätt på 

Residensets fasad där vägen ligger alldeles 

intill. 

På delen i korsningen till Residenset åtgärdar 

Svevia sättningarna i storgatstensytan. 

Brunnar för dagvatten behöver också ingå i 

kommunens drift och skötsel och varje år 

rensas/spolas/sugas rena för att fungera och 

inte innebära följdproblem med dålig 

avvattning och sättningar som följd. 

Se bilaga 2 Åtgärder i plan och 

ansvarsfördelning 

 

  

 

Bilaga 1 Skötselinstruktion 

Bilaga 2 Åtgärder i plan och ansvarsfördelning 

Bilaga 2 Uppskattad Budget för utförande av 

övriga åtgärder 

 



Åtgärder i plan samt ansvarsfördelning, bilaga 2

Grantiåtgärder och ansvarsfördelning

Lagning av betongskador i räcke

Sprickor i betong enligt COWI-rapport Inspektion inför garantibesiktning daterad 161107

Sättningar i storgatstensyta Ö Marieholmsbron - Residenset

Sättnigar i storgatstensyta korsning residenset

Övriga arbeten

Underhållsbeläggning broar

Utredning av livslängd, Svevia kontaktar Cowi för kostnadsuppgift för ett sådant uppdrag.

Plan där aktuella ytor framgår

Svevia Garanti Övrig åtgärd

8/24/2017

Åtgärda delen Ö Marieholmsbron -  Residenset genom borttagning storgatsten,

flytt av brunnar, justering till ensidigt fall mot flyttade brunnar, beläggning av asfalt, 



Garantiåtgärd Svevia, ytterhörn, krossksador, ilagas. Ej åtgärd av bärighetsberoende sprickor i bla överliggare

Ej garantiåtgärd, bärighetsberoende

Ej garantiåtgärd, otillräcklig lösning befintliga brunnar

Garantiåtgärd Svevia, ca 28*6,5 m2

uppskattad budget för utförandet 210 000 kr (fräsning inkl beläggning 40 mm)

uppskattad budget för utförandet 320 000 kr



Garantiåtgärd Svevia, ytterhörn, krossksador, ilagas. Ej åtgärd av bärighetsberoende sprickor i bla överliggare



  Bilaga 1 
 

Bilaga 1 Skötselinstruktion Brounderhåll 

Mariholmsbron Mariestad.  

  

Skötsel och underhåll av broar.  

Byggdelar som skall kontrolleras och underhållas rekommenderas att göra Vår- och Höst 

säsongen årligen.  

Följande punkter skall kontrolleras och utföras.  

Slänt och kon 

Platt- och stensatta ytor 

Slänter och koner av sten eller som är sten- eller plattsatta ska vara fria från växtlighet. 

Kontroll ska ske genom att ytor med synlig växtlighet bedöms okulärt 

Rotsystem 

Slänter och koner som är sten- eller plattsatta ska vara fria från rotsystem från buskar och 

träd.  

Kontroll ska ske genom att förekomst av synligt rotsystem från buskar och träd bedöms 

okulärt. 

Kantbalk 

Kantbalkars insida, ovansida, utsida och undersida ska rengöras från föroreningar såsom 

bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja, o d. 

Rengöringen utförs genom högtrycksspolning med vatten som har arbetstryck 160-200 bar 

och temperatur +60º - +90º C. Vattnet ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008. 

Räcke 

Räcken inklusive bullerskydd i anslutning till räcke ska rengöras från föroreningar såsom 

bekämpningsmedel för vinterhalka, damm, smuts, olja, o d. 

Rengöringen utförs genom högtrycksspolning med vatten som har arbetstryck 160 - 200 bar 

och temperatur +60º - +90º C. Vattnet ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008 

Ytavlopp och stuprör 

Varje ytavlopp inklusive anslutande stuprör ska rengöras så att de har en genomflödesarea på 

100 %. 



  Bilaga 1 
 

Rengöringen utförs genom högtrycksspolning med vatten som har arbetstryck 160 - 200 bar 

och temperatur +60º - +90º C. Vattnet ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008. 

 

Dagvattenbrunna 

Inklusive Dagvattenbrunnar i anslutning till bron och brons avvattning rengöres genom 

spolning/rensning/sugning årligen. Lämpligen efter vintersäsongens sandupptagning. Spol 

och sugbil används. Sandfång och ev spolbrunnar rengörs. 

Hela bron 

1. Växtlighet 

1.1 Konstruktionsdelars ytor ovan mark och vatten 

Konstruktionsdelars ytor ovan mark och vatten ska vara rena från växtlighet av respektive yta 

per konstruktionsdel. 

Kontroll ska ske genom att ytor med synlig växtlighet bedöms okulärt. 

1.2 Brons närmaste omgivning 

Brons närmaste omgivning ska vara fri från växtlighet högre än 0,5 m över markytan inom ett 

avstånd av 2,0 m från slänt, kon och stöd. 

Kontroll ska ske genom att varje växt mäts med tumstock. Mätvärdet redovisas i hela 

decimeter. 

1.3 Dämning 

Broar över vatten ska vara fria från ansamlingar av flytande föremål, som kan åstadkomma 

dämning mot eller lastpåverkan på konstruktionen. 

Kontroll ska ske genom att ansamlingar av flytande föremål som kan åstadkomma dämning 

bedöms okulärt. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 231                                                   Dnr 2015/00280  

Återrapportering från garantibesiktning av Marieholmsbron och 
vibrationsutredning av Residensflyglarna 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och konstaterar att busstrafiken inte 
behöver styras från bron. 

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att titta på åtgärder och 
tillhörande kostnader som medför att: 

 fasaden på residenset inte skvätts ner 

 det blir mer naturligt att hastighetsbegränsningen på bron följs 

 västergående trafik förflyttas åt söder så att beläggningsskarven inte belastas 

 titta på alternativ så att fogen i stensättningen sitter kvar. 

 bevaka att garantiåtgärder på bron utförs 

 ta fram en underhållsplan för bron  

Uppdraget ska återrapporteras till tekniska nämnden på sammanträdet i april 2017.  

Bakgrund 

Marieholmsbron fyller 100 år 2016. Under 2010-2011 utfördes en omfattande 
renovering av bron där bl.a. en gång- och cykelväg anlades på norra sidan samt att en 
omfattande renovering och förstärkning av brobalkarna utfördes. 

Under garantitiden har åtgärder för sättningar i körbanan och skador på 
beläggningsskarvar åtgärdats. En utredning om ökad busstrafik över bron orsakar 
skador på den närmaste residensflygeln har genomförts av Statens fastighetsverk. 

Garantibesiktningen genomfördes i två delar, betongkonstruktioner och sedan 
besiktning av körbana och gc-väg.  

Rapporten från besiktning av brobalkar och broräcken visar på mindre skador där 
entreprenören återkommer med en åtgärdsplan.   

Rapporten från besiktning av körbana belyser att körspår från västergående trafik 
ligger direkt på beläggningsskarven samt att det finns spårbildning i stensättingen 
över residensön. Ett bekymmer är att fogmaterialet i stensättningen inte ligger kvar i 
svackor i spårbildningen och att det vid våt väderlek skvätter vatten från trafiken på 
fasaden på ena flygelbyggnaden. 

Under besiktningen noterades att få håller hastighetsbegränsningen över bron. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 231 (forts.)                                                  Dnr 2015/00280  

Resultatet från utredningen om ökad busstrafik över bron orsakar skador på 
residensflygeln visar att uppmätta vibrationer håller sig under gränsvärdet som 
flygelbyggnaden tål.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson 
”Återrapportering från garantibesiktning av Marieholmsbron och vibrationsutredning 
av Residensflyglarna”.  

Expedierats till: 
Projektchef va/gata Johan Bengtsson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 188                                                   Dnr 2017/00003  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt 
delårsrapport, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delår för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten gör ett underskott om 800 
tkr, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.  

 
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om  
500 tkr i förhållande med budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att 
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för ekonomiutskottet. 

 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 - delår för tekniska nämndens 
driftbudget Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3 – delår 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun”.     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-31  
Dnr: 2017/00003   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Töreboda 
kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delår för tekniska nämndens 
driftbudget i Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten gör ett 
underskott om 800 tkr, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.  
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om  
500 tkr i förhållande 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 handlings-plan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en 
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för ekonomiutskottet. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 - delår för tekniska nämndens 
driftbudget Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3 – delår 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband 
med prognos 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun”.     
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Delår/prognos 3

Tekniska nämnden MTG - Töreboda

2017-07-31

Budget 

kostnader

Budget 

intäkter

Nettobudget 

2017

Ombudgete- 

ringar och 

tillägg

Budget inkl. 

ombudgeter

ingar Prognos 3 Avvikelse

Administrativa avdelningen 715 -299 416 0 416 416 0

Kart- och mätavdelningen 325 -50 275 0 275 275 0

Städavdelningen 8 460 -8 460 0 0 0 0 0

Gatuavdelningen 12 436 -5 790 6 646 0 6 646 6 646 0

Fastighetsavdelningen 29 292 -19 102 10 190 0 10 190 10 990 -800

Bostadsanpassning 1 250 0 1 250 0 1 250 1 250 0
Summa skattefinansierad vht & 

avgifts fin.vht ink. 

Bostadsanpassning 52 478 -33 701 18 777 0 18 777 19 577 -800

Budget 

kostnader

Budget 

intäkter

Nettobudget 

2017

Ombudgete- 

ringar och 

tillägg

Budget inkl. 

ombudgeter

ingar Prognos 3 Avvikelse

VA-avdelningen 14 477 -20 420 -5 943 0 -5 943 -6 443 500

Summa avgiftsfinansierad vht 14 477 -20 420 -5 943 0 -5 943 -6 443 500

Kommentarer: 

Adm

I nivå med budget på totalen. 

Kart & Mät

I nivå med budget på totalen. 

Städ

I nivå med budget på totalen. 

Gata 

Prognos 3, utfallet hittills i år visar fortsatt på en något lägre kostnadsnivå än budgeterat, dels beroende på högre beläggnings-

grad mot investeringsprojekt och dels möjligheter att vara återhållsam gällande kostnader för gatubelysning i samband med 

utbytet till LED.

Under hösten bedömer verksamheten att utrymmet utnyttjas till beslutade skötselplaner (dagvattenbrunnar och branddammar).

Bidrag Enskilda vägar överskrider dock budget med 105 tkr (550-665).

Fastighetsavdelningen

Prognostiserar ett underskott om ca 800 tkr, dels beroende av kostnader för installation av en hiss på biblioteket (ca 400 tkr), 

dels underhållskostnader utöver budget  (ca 300 tkr) som uppstått i samband med pågående investeringsprojekt. 

Kilenskolan belastas med ca 200 tkr i kostnader för ett nytt tillgänglighetsanpassat kök. Ridhuset har fått ett nytt underlag, vilket 

belastar driftsbudgeten med 100 tkr. Vid Mogårdsvallen har man tagit kostnaderna för ny belysning för elljusspåret, en kostnad 

på 110 tkr.

Kostnaderna för personal ligger dock under budget, vilket hjälper till att balansera det befarade underskottet och återhållsamhet 

kommer att gälla under året, för att minska det det prognostiserade underskottet.

VA-avdelningen

Verksamheten har lägre kostn. för personal och energi gentemot budget, såväl VA administrationen som reningsverket lägre

kostn. I avvaktan på större inv.projekt ligger man lågt med kostnaderna för underhåll, vilket även det genererar ett visst överskott.



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 189                                                   Dnr 2017/00004  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delårsrapport 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 3 -delårsrapport för tekniskas 
investeringsbudget i Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 3 - delårsrapport 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 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-01  
Dnr: 2017/00004   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 3 samt delårsrapport, 
Töreboda kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delårsrapport 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 3 -delårsrapport för tekniskas 
investeringsbudget i Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 3 - delårsrapport 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 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun”.      

 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt Töreboda kommun

Verksamhet

Budget (KF) Ombudg Omdisp. inom 

TN

Tilllägg 

från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget 

inkl omb.

Planerad 

omdisp.-

ej 

beslutad 

av TN

Planerad 

omdisp.-

ej 

beslutad 

av Ks/Kf

Fastighetsavdelningen 30 500 8 838 0 0 39 338 0 0 18 422 31 709 7 629

Gatuavdelningen 6 500 3 146 1 918 300 11 564 0 0 3 169 10 893 671 *)

VA-avdelningen 15 500 10 742 0 0 26 242 0 0 4 957 22 482 3 760

Summa 52 500 22 726 1 918 300 77 144 0 0 26 549 65 084 12 060

*)

redovisas exkl. budget om 300 tkr, i avvaktan av budgetjustering

Budget 2017 Utfall 

detta år 

t.om 

20170821

Prognos 3 - 

delår

Avvikelse = 

skillnad 

mellan 

budget 

totalt och 

bokslut



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Töreboda kommun

Fastighetsavdelningen

Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

92118 Töreboda camping 30 nya platser 0 0 103 103 103 103 -103 -103 -103 Allt är klart Denna fakturan 

skulle varit bokförd 2016. 

Slutredovisas.
92305 Moholm, ventilation byggnad 2-3 samt 

gymnastiksal

500 1 024 1 524 319 1524 1524 2000 0 0 -476 Arbetet utförs under hösten, 

problem med leveranser o 

bygglov. Kostnaderna bedöms 

till totalt 2 000 tkr. 
92406 Kilens skola ventilation § 296 442 442 164 442 442 342 0 0 100 Mindre åtgärder med att fördela 

om luft, budget kommer ej 

räcka till att byta samtliga 

aggregat. Vi koncentrerar oss 

till fritidsavdelningarna.

92416 Inbrott, elsäkerhet, larm 80 80 25 80 80 30 0 0 50 Inbrottslarm och passersystem 

Björkängsskolan, arbeten pågår 

och slutförs under våren. 

Planerade arbeten är 

färdigställda.

92417 Centralskolan upprustning D-huset, hus A och 

elevcafé hus B

6 000 3 099 9 099 7 535 9099 9099 10500 0 0 -1 401 Projektet Hus D klart. Elevcafé 

pågår budget kommer att 

förstärkas av bidragsmedel då 

elevcafet tillåtits att bli dyrare än 

kalkylerat. Bidragsbeloppet är 3 

432 tkr.I avvaktan på  formellt 

beslut om bidragsmedel 

redovisas projektet exkl. bidrag. 

Avvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

KommentarerProj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall tom 

-170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017



Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

Avvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

KommentarerProj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall tom 

-170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

92428 Idrottshall 2 500 -138 2 362 445 2362 2362 500 0 0 1 862 Inga anbud inkom, oklart när 

det kan utföras! Nytt försök 

pågår, årets medel kanske inte 

hinner ta slut. Entrè mm etapp 

4, kvarstår för årets medel. 

Etapp  1, 2 och 3 är klara. På 

årsbasis kommer enbart 50 tkr 

ytterligare att åtgå. Inga bud, ny 

upphandling skickas ut i 

dagarna. Kvarvarande medel 

ombudgeteras.

92494 Älgarås skola pelletspanna 1 500 1 500 3 000 1 563 3000 3000 2200 0 0 800 Pannan är på plats anslutning 

av anläggningen sker i 

samband med skolstart.

92496 Björkäng 2017 Modul 3 300 -127 3 173 4 366 3173 3173 3675 0 0 -502 Modulen monterad och 

överlämnad, en del 

efterdyningar kvarstår. 

Asfaltering ngt billigare än 

beräknat. Ett bidrag om 1,2 

mnkr bokfört projektet.

92508 Kilen 3 300 3 300 0 3300 3300 0 0 0 3 300 Uppdraget oklart.

92509 Bibliotek, utredning pågår 600 600 0 600 600 0 0 0 600 Uppdraget oklart.

92510 Ny fsk avdelning 2 700 2 700 0 2700 2700 0 0 0 2 700 Uppdraget oklart.

92514 Tillbyggnad Killingen  KS§210 2 300 2 393 4 693 475 4693 4693 5295 0 0 -602 Pågår, klart till årsskiftet. Stora 

tillkommande kostanader för 

brandavskiljning och sprinkler 

som ej kunnat förutses.

92515 Lilla Börstorp Stödboende 0 0 201 0 0 0 0 0 0 Projektet är klart och 

överlämnat, budgeten 

överskrids med anledning av 

brandsäkerhetsåtgärder. 

Budget ej inlagd, bidraget 

täcker kostnaderna. 

92516 IT-Ventilation Kommunhuset Etapp 1, 2016. 500 -89 411 0 411 411 411 0 0 0 Ventilation IT klar, 2 kontor 

ombygda i samband med detta, 

Nya medel räcker till ett plan.

92517 Förskola Moholm 2 100 -72 2 028 2 401 2028 2028 2428 0 0 -400 Projektet klart, tillkommande 

kostnader för utemiljö och en i 

övrigt tight budget.
92519 Bibliotek Älgarås 500 -5 495 475 495 495 495 0 0 0 Projektet är klart och kan 

slutredovisas.



Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

Avvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

KommentarerProj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall tom 

-170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

92604 Tillgänglighet 250 250 0 250 250 250 0 0 0 Åtgärd framtages.

92608 Energisparåtgärder enligt program 469 469 29 469 469 469 0 0 0 Ett fläktrum byggs om för IFO, 

arbeten är beställda.  Samkörs 

med projekt 92628.

92628 Vårdcentralen energieffektivisering 1 500 12 1 512 0 1512 1512 312 0 0 1 200 Under året kommer vi ej klara 

mer än de beställda arbeten 

som är på vårdcentralen

92629 Ventilation Kornknarren 1 000 1 000 61 1000 1000 500 0 0 500 Första aggregatet monteras i 

Juli. Delar av kostnader tagna 

av driftmedel. Aggregatet i 

köket skjuts till kommande 

köksrenoveringsprojekt.

92630 Multisport Centralskolan 500 500 0 500 500 500 0 0 0 Planering för utförande i höst, 

asfaltering kommer att ske 

innan säsongen är över.
92631 Byta av tak Syrenen 900 900 0 900 900 900 0 0 0 Utföres i höst, budgeten är 

knapp.
92632 Ytterligare fsk platser i Moholm (Gruvan) 600 600 262 600 600 600 0 0 0 Projektet pågår, släpar efter 

med anledning av att 

ventilationsprojektet ej håller 

tidplan.
92802 Teatern renoveringsbehov scengolv 200 200 0 200 200 200 0 0 0 Utförs under höst/vinter.

0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 

Fastighet:

30 500 8 838 0 0 39 338 18 422 39 441 39 441 31 709 -103 -103 7 629



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Töreboda kommun

Gatuavdelningen 214

Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

92130 Ram gatuprojekt 2 000 189 -2 000 189 0 189 0 0 0 189 189 Kvarvarande medel ej 

intecknade.

GC-vägar 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0

92139 Kvarteret Hästen 1 918 1 918 1 759 1918 1918 1918 0 0 0 Kostnader och intäkter ligger i 

fas.

92145 GC  väg Torstorpsgatan 51 Slutredovisad 2016. Rivning av 

belysningsstolpa, samt 

återställningskostnader iår.

92148 Töreshov Etapp E / Ny GC väg (Idrottsv- Halnavägen) -222 200 -22 2 -22 -22 -22 0 0 0 Utbyggnad av sträckan 

Halnavägen-Örnstigen. 

Finansieras med 430 tkr ur 

gaturam samt 430 tkr i 

statsbidrag. Tas av upprustning 

av gator 2016, se beslut Tn § 

185 2015/00544 .  Under 2015 

inkom 215 tkr o bokfördes på 

92148. Återstår trafikmålning, 

efter det kan slutredovisa!!. Den 

14 dec 2016  skickades 

slutrekvisitionen in på 21,5 tkr, 

utbetalas 2017. Slutredovisas 

under hösten.

92150 Upprutsning Lekplatser 0 76 76 77 76 76 76 0 0 0  Tn 258 TN 2015/479, medlen 

kommer att åtgå! För att slutföra 

uppdraget få. Kostnader 

bokförda på detta projekt, 

medlen ligger under KS,  under 

utredning ek.enh i Tboda.

92153 Trafiksäkerhet Kilsgatan -325 -325 315 -325 -325 -325 0 0 0 Enligt förslag till fördelning enligt 

Tn § 258  TN 2015/479  

Statsbidrag 500 tkr. Medlen 

kommer åtgå. Avvakta bidrag. 

Nu i veckan är det slutredovisat  

till Trafikverket. Återstår 

kostnader för asfaltering 50 m 

efter servissanering , kommer 

åtgärdas efter skolavslutning. 

Kvar att rekvirera ca 100 tkr från 

Trafikverket.  Omför överskottet 

från 92156, som är klart. 

Kommer troligvis att backa ca 

125 tkr, totalt för dessa tre 

projekt. Vilket finansieras inom 

ram. Klart sånär som på ett 

staket.

Avvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

KommentarerProjekt Budget 2017 Utfall tom -

170821

Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017



Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Avvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

KommentarerProjekt Budget 2017 Utfall tom -

170821

Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

92154 Kollektivsäk Kilsgatan/Friggagatan/Centralskolan 

samma proj som 92156

-89 -89 0 -89 -89 -89 0 0 0 Förslag till beslut omdisponering  

150 tkr från upprustning gator 

proj.nr 92162. Höjd budget till 

450 tkr (225 tkr kommunens 

del).

92156 Centralskolan busshållsplats tillgänglighet 330 tkr 225 225 0 225 225 225 0 0 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. 

Statsbidrag inkommit med 202,5 

tkr, kvar att erhålla 22,5 tkr. 

Efter det klart att slutredovisa.

92157 Lekplatser 5

92158 Trafiksäkertshöjande åtgärder 135 135 0 135 135 135 0 0 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 173 800 973 76 973 1000 1000 0 -27 -27 Reglera underskottet på proj nr 

92148 (inom ram). 

92163 Gatubelysning Kilen 250 250 169 170 170 170 80 80 80 Klart! Slutredovisa! Rest. Medel 

åtgår till den fortsatta 

utbyggnaden, omdisponera till 

GC väg Kilen.  

92164 Belysning ridbana/Fastighet 250 250 0 250 250 250 0 0 0 Flytta budget till Fastighet

92165 Åtgärder Moholms skola 400 400 0 400 400 400 0 0 0 Ht 2017

92166 Motveck Gastorp 100 100 0 100 100 100 0 0 0 Ht 2017

92167 Korsning Kanalvägen/Kyrkogatan 500 500 0 500 500 500 0 0 0 Ht 2017

92168 Trafiksäkerhetsåtg. Vallagatan 100 100 0 100 100 100 0 0 0 Ht 2017

92169 Trafiksäker passage Sötåsenvägen 200 200 0 200 200 200 0 0 0 Ht 2017

92170 Gc-väg i Kilenomr. 300 300 0 300 300 300 0 0 0 Ht 2017



Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Avvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

KommentarerProjekt Budget 2017 Utfall tom -

170821

Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

92171 Bergsagatan etapp 1 600 600 0 600 600 600 0 0 0 Ht 2017

92172 Upprustning gator (GC vägar) 100 100 0 100 100 100 0 0 0 Ht 2017

92279 Tillgänglighet HIN delas mellan gata/fastighet 200 529 729 0 300 300 300 429 429 429 Åtgärder klara enligt nuvarande 

inventering. Tjänsteskrivelse tas 

fram för att disponera medlen till  

tillgänglighet torgparkeringen. 

Arbetet planeras att utföras 

under hösten 2017.

92280 LED 2 500 2 455 4 955 715 4955 4955 4955 0 0 0 Gatubelysningen förutom 

centrum maj-juni, resterande 

under okt månad.

Nytt proj nr 2017 Trafiksäkerhetsåtgärder 300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 Hastighets- och 

trafiksäkerhetsåtgärder 

(platåkorsningar).

Nytt proj nr 2017 Nybyggnation av parkeringsplatser i Töreboda centrum 300 0 0 KF utökar anslagettill 

investeringsprojekt för 

centrumutveckling i Töreboda i 

2017 års investeringsbudget 

med 300 tkr. Pengar tas från 

2018 års anslag. Ramförändring 

sker med motsvarande belopp, 

avvaktar budgetjustering..

0 0 0 0 0 0 0

Summa Gata: 6 500 3 146 1 918 300 11 564 3 169 11 055 10 893 10 893 509 671 671



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Töreboda kommun

VA-avdelningen

Proj.nr. Projekt

Budget  (KF) Om-budg. Omdisp. inom 

TN

Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av TN

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av 

Ks/Kf

92161 KS Ny gata Kanalparken VA-kostnader inkluderade i 

gatuproj. Fördelas Gata/VA

11 11 3 514 11 11 11 0 0 0 Avser enbart 

projekteringskostnader 450 tkr. 

Yterligare kostnader för 

återvinningsstation, på uppdrag 

Dan H.

92201 VA investeringar 11 500 5 960 -5 900 11 560 -400 0 11160 11160 11160 400 400 400 Specifik projekt ej färdig 

utredda, större delen av medlen 

kommer att omdisponeras i 

juni.

92258 Omb tryckluftskompressor -145 -145 0 -145 0 -145 0 0 0 Detta projekt ligger fel justeras

92259 Kv Hästen VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anbud inne senast v.35, arbetet 

kommer, arbetet planeras att 

vara klart senast april 2017.     

Medlen skall flyttas till ansvar 

under Gata                       

92271 Del I Hygiensieringsanläggning Kretslopp 1 000 1 000 0 300 300 300 700 700 700 Avvaktar tillstånd.

92282 Renovering och modernisering av pumpstationer 1 478 1 164 0 1000 1000 500 164 164 600 Modernisera och installera 

"fjärrövervakning" av 

pumpstationer. 1 500 tkr 

omdisp.från proj.nr 92201.

92272 Borreboda pumpstation -139 0 0 0 0 0 0 0

92274 Grundfors pumpstation -7 0 0 0 0 0 0 0

92275 Dalagatan -168 0 0 0 0 0 0 0

92264 Sträte pumpstation -10 -10 0 -10 -10 -10 0 0 0

92273 Moholms pumpstation -10 -10 0 -10 -10 -10 0 0 0

92276 Slätte VV Rostrfi tank -73 -73 0 -73 -73 -73 0 0 0

92278 Idrottsvägen VA 64 64

92283 Relining 2015 194 194 230 230 230 230 -36 -36 -36 Slutredovisas

92284 Hajstorps reningsverk -18 1 800 1 782 0 1782 1782 1782 0 0 0 Nytt reningsverk efter 

föreläggande från Miljö. Omtag 

i upphandling gör att det drar ut 

på tiden.92285 Ombyggnad VA Depågatan 691 691 297 691 691 691 0 0 0 Ombyggnad ledningar över 

tomtmark. Tn § 157 TN 

2016/00497

92286 VA-sanering Kilsgatan 82 82 0 82 82 82 0 0 0 Återställning återstår

92287 Ombyggnad VA Halnavägen 214 214 0 100 100 100 114 114 114 Återställningsarbete återstår. 

Byte serviser.Tn § 158 TN 

2016/00496

Nytt proj nr 2017 Ny vattentäkt Lagerfors 100 0 100 100 100 -100 -100 -100 Avser nytt borrhål och 

överbyggnad p g a dålig 

råvattenledning. Kostnad avser 

endast utredning/projektering.

Nytt proj nr 2017 Töreboda södra 0 300 0 300 300 300 -300 -300 -300 Åtgärda ledning med mycket 

inläckage, i dagläget saknas 

ritningar, arbetet planeras att 

utföras senhöst/vinterjobb. 

Kostnaderba avser 

utredning/projektering.

92288 Omläggning ledning fastigheten Konstruktören 682 682 809 700 700 850 -18 -18 -168 Tn §216 DNR 2016/00661

92289 Relining Fägre 1 000 1 000 0 1000 1000 1000 0 0 0 Tn §179 DNR 2016/00580

92291 Centrumgestaltning etapp A3 -Torget Ö Torgg. 

(91128)  VA-åtgärder Östra Torggatan

500 500 43 500 500 500 0 0 0 Omfattar etappen Parkgatan - 

Norra Torggatan vilket kommer 

att åtgärdas genom Relining. 

Se Dnr 2017/00086

Krukmakarvägen 0 0 0 0 VA-sanering 500 tkr omdisp. 

från proj.nr 92201. Projektet 

inte projekterat därför bara 

kostnadsindikation

Slamtorn Töreboda reningsverk 0 2600 2600 50 -2 600 -2 600 -50 Avser byte av befintligt 

slamtorn

Avvikelse vid 

prognos 3  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

Budget 2017 Utfalltom -

170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Avvikelse vid 

prognos 2  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerAvvikelse vid 

prognos 1  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017



Proj.nr. Projekt

Budget  (KF) Om-budg. Omdisp. inom 

TN

Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av TN

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av 

Ks/Kf

Avvikelse vid 

prognos 3  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

Budget 2017 Utfalltom -

170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Avvikelse vid 

prognos 2  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerAvvikelse vid 

prognos 1  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

Utbyggnad kväverening Töreboda reningsverk 4 000 4 000 7000 7000 2500 -3 000 -3 000 1 500 Avser steg 1 i 

tillbyggnad/ombyggnad för 

bättre kvävereduktion. 

Upphandling klar i september. 

Mesta kostnaden bedöms 

komma början av 2018.

Renovering i samband med utbyggnad till kväverening 1 000 1 000 1000 1 000 1 000 0 Avser renovering av befintliga 

bassänger och andra utrymmen 

i samband med ombyggnation 

till kväverening under 2017. 

Ytterligare kostnader 2018 

väntas
Relining spillvattenledning Kanalparken 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 Upphandling pågår

Byte tak personalutrymme Töreboda ARV 200 200 200 200 200 Byte tak då större brist 

upptäckt.

Renovering och ombyggnad av Vassbacken/Moholm 0 3000 3000 1500 -3 000 -3 000 -1 500 Bygga om Moholms gamla 

vattenverk till en modernare 

tryckstegringsstation och skapa 

driftsäkrare distribution. 

Utredning pågår

Summa VA: 15 500 10 742 0 0 26 242 0 0 4 957 30 318 30 463 22 482 -4 076 -4 076 3 760



Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt Töreboda kommun

Verksamhet

Budget (KF) Ombudg Omdisp. inom 

TN

Tilllägg 

från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget 

inkl omb.

Planerad 

omdisp.-

ej 

beslutad 

av TN

Planerad 

omdisp.-

ej 

beslutad 

av Ks/Kf

Fastighetsavdelningen 30 500 8 838 0 0 39 338 0 0 18 422 31 709 7 629

Gatuavdelningen 6 500 3 146 1 918 300 11 564 0 0 3 386 10 693 871

VA-avdelningen 16 500 11 660 1 682 0 29 842 0 0 5 462 26 082 3 760

Summa 53 500 23 644 3 600 300 80 744 0 0 27 271 68 484 12 260

Budget 2017 Utfall 

detta år 

t.om 

20170821

Prognos 3 - 

delår

Avvikelse = 

skillnad 

mellan 

budget 

totalt och 

bokslut



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Töreboda kommun

Fastighetsavdelningen

Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

92118 Töreboda camping 30 nya platser 0 0 103 103 103 103 -103 -103 -103 Allt är klart Denna fakturan 

skulle varit bokförd 2016. 

Slutredovisas.

92305 Moholm, ventilation byggnad 2-3 samt 

gymnastiksal

500 1 024 1 524 319 1524 1524 2000 0 0 -476 Arbetet utförs under hösten, 

problem med leveranser o 

bygglov. Kostnaderna bedöms 

till totalt 2 000 tkr. 

92406 Kilens skola ventilation § 296 442 442 164 442 442 342 0 0 100 Mindre åtgärder med att fördela 

om luft, budget kommer ej 

räcka till att byta samtliga 

aggregat. Vi koncentrerar oss 

till fritidsavdelningarna.

92416 Inbrott, elsäkerhet, larm 80 80 25 80 80 30 0 0 50 Inbrottslarm och passersystem 

Björkängsskolan, arbeten pågår 

och slutförs under våren. 

Planerade arbeten är 

färdigställda.

92417 Centralskolan upprustning D-huset, hus A och 

elevcafé hus B

6 000 3 099 9 099 7 535 9099 9099 10500 0 0 -1 401 Projektet Hus D klart. Elevcafé 

pågår budget kommer att 

förstärkas av bidragsmedel då 

elevcafet tillåtits att bli dyrare än 

kalkylerat. Bidragsbeloppet är 3 

432 tkr.I avvaktan på  formellt 

beslut om bidragsmedel 

redovisas projektet exkl. bidrag. 

Proj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall tom 

-170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017



Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

Proj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall tom 

-170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

92428 Idrottshall 2 500 -138 2 362 445 2362 2362 500 0 0 1 862 Inga anbud inkom, oklart när 

det kan utföras! Nytt försök 

pågår, årets medel kanske inte 

hinner ta slut. Entrè mm etapp 

4, kvarstår för årets medel. 

Etapp  1, 2 och 3 är klara. På 

årsbasis kommer enbart 50 tkr 

ytterligare att åtgå. Inga bud, ny 

upphandling skickas ut i 

dagarna. Kvarvarande medel 

ombudgeteras.

92494 Älgarås skola pelletspanna 1 500 1 500 3 000 1 563 3000 3000 2200 0 0 800 Pannan är på plats anslutning 

av anläggningen sker i 

samband med skolstart.

92496 Björkäng 2017 Modul 3 300 -127 3 173 4 366 3173 3173 3675 0 0 -502 Modulen monterad och 

överlämnad, en del 

efterdyningar kvarstår. 

Asfaltering ngt billigare än 

beräknat. Ett bidrag om 1,2 

mnkr bokfört projektet.

92508 Kilen 3 300 3 300 0 3300 3300 0 0 0 3 300 Uppdraget oklart.

92509 Bibliotek, utredning pågår 600 600 0 600 600 0 0 0 600 Uppdraget oklart.

92510 Ny fsk avdelning 2 700 2 700 0 2700 2700 0 0 0 2 700 Uppdraget oklart.

92514 Tillbyggnad Killingen  KS§210 2 300 2 393 4 693 475 4693 4693 5295 0 0 -602 Pågår, klart till årsskiftet. Stora 

tillkommande kostanader för 

brandavskiljning och sprinkler 

som ej kunnat förutses.

92515 Lilla Börstorp Stödboende 0 0 201 0 0 0 0 0 0 Projektet är klart och 

överlämnat, budgeten 

överskrids med anledning av 

brandsäkerhetsåtgärder. 

Budget ej inlagd, bidraget 

täcker kostnaderna. 

92516 IT-Ventilation Kommunhuset Etapp 1, 2016. 500 -89 411 0 411 411 411 0 0 0 Ventilation IT klar, 2 kontor 

ombygda i samband med detta, 

Nya medel räcker till ett plan.

92517 Förskola Moholm 2 100 -72 2 028 2 401 2028 2028 2428 0 0 -400 Projektet klart, tillkommande 

kostnader för utemiljö och en i 

övrigt tight budget.

92519 Bibliotek Älgarås 500 -5 495 475 495 495 495 0 0 0 Projektet är klart och kan 

slutredovisas.



Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

Proj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall tom 

-170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

92604 Tillgänglighet 250 250 0 250 250 250 0 0 0 Åtgärd framtages.

92608 Energisparåtgärder enligt program 469 469 29 469 469 469 0 0 0 Ett fläktrum byggs om för IFO, 

arbeten är beställda.  Samkörs 

med projekt 92628.

92628 Vårdcentralen energieffektivisering 1 500 12 1 512 0 1512 1512 312 0 0 1 200 Under året kommer vi ej klara 

mer än de beställda arbeten 

som är på vårdcentralen

92629 Ventilation Kornknarren 1 000 1 000 61 1000 1000 500 0 0 500 Första aggregatet monteras i 

Juli. Delar av kostnader tagna 

av driftmedel. Aggregatet i 

köket skjuts till kommande 

köksrenoveringsprojekt.

92630 Multisport Centralskolan 500 500 0 500 500 500 0 0 0 Planering för utförande i höst, 

asfaltering kommer att ske 

innan säsongen är över.

92631 Byta av tak Syrenen 900 900 0 900 900 900 0 0 0 Utföres i höst, budgeten är 

knapp.

92632 Ytterligare fsk platser i Moholm (Gruvan) 600 600 262 600 600 600 0 0 0 Projektet pågår, släpar efter 

med anledning av att 

ventilationsprojektet ej håller 

tidplan.

92802 Teatern renoveringsbehov scengolv 200 200 0 200 200 200 0 0 0 Utförs under höst/vinter.

0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 

Fastighet:

30 500 8 838 0 0 39 338 18 422 39 441 39 441 31 709 -103 -103 7 629



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Töreboda kommun

Gatuavdelningen 0

Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

92130 Ram gatuprojekt 2 000 189 -2 000 189 0 189 0 0 0 189 189 Kvarvarande medel ej 

intecknade.

GC-vägar 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0

92139 Kvarteret Hästen 1 918 1 918 1 973 1918 1918 1918 0 0 0 Kostnader och intäkter ligger i 

fas.

92145 GC  väg Torstorpsgatan 54 Slutredovisad 2016. Rivning av 

belysningsstolpa, samt 

återställningskostnader iår.

92148 Töreshov Etapp E / Ny GC väg (Idrottsv- Halnavägen) -222 -222 2 -222 -222 -222 0 0 0 Utbyggnad av sträckan 

Halnavägen-Örnstigen. 

Finansieras med 430 tkr ur 

gaturam samt 430 tkr i 

statsbidrag. Tas av upprustning 

av gator 2016, se beslut .  Under 

2015 inkom 215 tkr o bokfördes 

på 92148. Återstår trafikmålning, 

efter det kan slutredovisa!!. Den 

14 dec 2016  skickades 

slutrekvisitionen in på 21,5 tkr, 

utbetalas 2017. Slutredovisas 

under hösten.

92150 Upprutsning Lekplatser 0 76 76 77 76 76 76 0 0 0  Tn 258 TN 2015/479, medlen 

kommer att åtgå! För att slutföra 

uppdraget få.

92153 Trafiksäkerhet Kilsgatan -325 -325 315 -325 -325 -325 0 0 0 Enligt förslag till fördelning enligt 

Tn § 258  TN 2015/479  

Statsbidrag 500 tkr. Medlen 

kommer åtgå. Avvakta bidrag. 

Nu i veckan är det slutredovisat  

till Trafikverket. Återstår 

kostnader för asfaltering 50 m 

efter servissanering , kommer 

åtgärdas efter skolavslutning. 

Kvar att rekvirera ca 100 tkr från 

Trafikverket.  Omför överskottet 

från 92156, som är klart. 

Kommer troligvis att backa ca 

125 tkr, totalt för dessa tre 

projekt. Vilket finansieras inom 

ram. Klart sånär som på ett 

staket.

Projekt Budget 2017 Utfall tom -

170821

Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017



Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Projekt Budget 2017 Utfall tom -

170821

Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

92154 Kollektivsäk Kilsgatan/Friggagatan/Centralskolan 

samma proj som 92156

-89 -89 0 -89 -89 -89 0 0 0 Förslag till beslut omdisponering  

150 tkr från upprustning gator 

proj.nr 92162. Höjd budget till 

450 tkr (225 tkr kommunens del).

92156 Centralskolan busshållsplats tillgänglighet 330 tkr 225 225 0 225 225 225 0 0 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. 

Statsbidrag inkommit med 202,5 

tkr, kvar att erhålla 22,5 tkr. Efter 

det klart att slutredovisa.

92157 Lekplatser 5

92158 Trafiksäkertshöjande åtgärder 135 135 0 135 135 135 0 0 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 1 000 1 173 76 1173 1000 1000 0 173 173 Reglera underskottet på proj nr 

92148 (inom ram). 

92163 Gatubelysning Kilen 250 250 169 170 170 170 80 80 80 Klart! Slutredovisa! Rest. Medel 

åtgår till den fortsatta 

utbyggnaden, omdisponera till 

GC väg Kilen.  

92164 Belysning ridbana/Fastighet 250 250 0 250 250 250 0 0 0 Flytta budget till Fastighet

92165 Åtgärder Moholms skola 400 400 0 400 400 400 0 0 0 Ht 2017

92166 Motveck Gastorp 100 100 0 100 100 100 0 0 0 Ht 2017

92167 Korsning Kanalvägen/Kyrkogatan 500 500 0 500 500 500 0 0 0 Ht 2017

92168 Trafiksäkerhetsåtg. Vallagatan 100 100 0 100 100 100 0 0 0 Ht 2017

92169 Trafiksäker passage Sötåsenvägen 200 200 0 200 200 200 0 0 0 Ht 2017

92170 Gc-väg i Kilenomr. 300 300 0 300 300 300 0 0 0 Ht 2017



Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Projekt Budget 2017 Utfall tom -

170821

Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

92171 Bergsagatan etapp 1 600 600 0 600 600 600 0 0 0 Ht 2017

92172 Upprustning gator (GC vägar) 100 100 0 100 100 100 0 0 0 Ht 2017

92279 Tillgänglighet HIN delas mellan gata/fastighet 200 529 729 0 300 300 300 429 429 429 Åtgärder klara enligt nuvarande 

inventering. Tjänsteskrivelse tas 

fram för att disponera medlen till  

tillgänglighet torgparkeringen. 

Arbetet planeras att utföras 

under hösten 2017.

92280 LED 2 500 2 455 4 955 715 4955 4955 4955 0 0 0 Gatubelysningen förutom 

centrum maj-juni, resterande 

under okt månad.

Nytt proj nr 2017 Trafiksäkerhetsåtgärder 300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 Hastighets- och 

trafiksäkerhetsåtgärder 

(platåkorsningar).

Nytt proj nr 2017 Nybyggnation av parkeringsplatser i Töreboda centrum 300 KF utökar anslagettill 

investeringsprojekt för 

centrumutveckling i Töreboda i 

2017 års investeringsbudget 

med 300 tkr. Pengar tas från 

2018 års anslag. Ramförändring 

sker med motsvarande belopp.

0 0 0 0 0 0 0

Summa Gata: 6 500 3 146 1 918 300 11 564 3 386 11 055 10 693 10 693 509 871 871



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Töreboda kommun

VA-avdelningen

Proj.nr. Projekt

Budget  (KF) Om-budg. Omdisp. inom 

TN

Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av TN

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av 

Ks/Kf

92161 KS Ny gata Kanalparken VA-kostnader inkluderade i 

gatuproj. Fördelas Gata/VA

11 11 3 514 11 11 11 0 0 0 Avser enbart 

projekteringskostnader 450 tkr. 

Yterligare kostnader för 

återvinningsstation, på uppdrag 

Dan H.

92201 VA investeringar 11 500 5 960 -2 300 15 160 -400 0 14760 14760 14760 400 400 400 Specifik projekt ej färdig 

utredda, större delen av 

medlen kommer att 

omdisponeras i juni.

92258 Omb tryckluftskompressor -145 -145 0 -145 0 -145 0 0 0 Detta projekt ligger fel justeras

92259 Kv Hästen VA 1 000 918 -1 918 0 505 0 0 0 0 0 0 Anbud inne senast v.35, arbetet 

kommer, arbetet planeras att 

vara klart senast april 2017.     

Medlen skall flyttas till ansvar 

under Gata                       

92271 Del I Hygiensieringsanläggning Kretslopp 1 000 1 000 0 300 300 300 700 700 700 Avvaktar tillstånd.

92282 Renovering och modernisering av pumpstationer 1 478 1 164 0 1000 1000 500 164 164 600 Modernisera och installera 

"fjärrövervakning" av 

pumpstationer. 1 500 tkr 

omdisp.från proj.nr 92201.

92272 Borreboda pumpstation -139 0 0 0 0 0 0 0

92274 Grundfors pumpstation -7 0 0 0 0 0 0 0

92275 Dalagatan -168 0 0 0 0 0 0 0

92264 Sträte pumpstation -10 -10 0 -10 -10 -10 0 0 0

92273 Moholms pumpstation -10 -10 0 -10 -10 -10 0 0 0

92276 Slätte VV Rostrfi tank -73 -73 0 -73 -73 -73 0 0 0

92278 Idrottsvägen VA 64 64

92283 Relining 2015 194 194 230 230 230 230 -36 -36 -36 Slutredovisas

92284 Hajstorps reningsverk -18 1 800 1 782 0 1782 1782 1782 0 0 0 Nytt reningsverk efter 

föreläggande från Miljö. Omtag 

i upphandling gör att det drar ut 

på tiden.92285 Ombyggnad VA Depågatan 691 691 297 691 691 691 0 0 0 Ombyggnad ledningar över 

tomtmark. Tn § 157 TN 

2016/00497

92286 VA-sanering Kilsgatan 82 82 0 82 82 82 0 0 0 Återställning återstår

92287 Ombyggnad VA Halnavägen 214 214 0 100 100 100 114 114 114 Återställningsarbete återstår. 

Byte serviser.Tn § 158 TN 

2016/00496

Nytt proj nr 2017 Ny vattentäkt Lagerfors 100 0 100 100 100 -100 -100 -100 Avser nytt borrhål och 

överbyggnad p g a dålig 

råvattenledning. Kostnad avser 

endast utredning/projektering.

Nytt proj nr 2017 Töreboda södra 0 300 0 300 300 300 -300 -300 -300 Åtgärda ledning med mycket 

inläckage, i dagläget saknas 

ritningar, arbetet planeras att 

utföras senhöst/vinterjobb. 

Kostnaderba avser 

utredning/projektering.

92288 Omläggning ledning fastigheten Konstruktören 682 682 809 700 700 850 -18 -18 -168 Tn §216 DNR 2016/00661

92289 Relining Fägre 1 000 1 000 0 1000 1000 1000 0 0 0 Tn §179 DNR 2016/00580

92291 Centrumgestaltning etapp A3 -Torget Ö Torgg. (91128)  

VA-åtgärder Östra Torggatan

500 500 43 500 500 500 0 0 0 Omfattar etappen Parkgatan - 

Norra Torggatan vilket kommer 

att åtgärdas genom Relining. 

Se Dnr 2017/00086

Krukmakarvägen 0 0 0 0 VA-sanering 500 tkr omdisp. 

från proj.nr 92201. Projektet 

inte projekterat därför bara 

kostnadsindikation

Slamtorn Töreboda reningsverk 0 2600 2600 50 -2 600 -2 600 -50 Avser byte av befintligt 

slamtorn

Avvikelse vid 

prognos 2  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerAvvikelse vid 

prognos 1  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

Budget 2017 Utfalltom -

170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd kostnad 

under år 2017



Proj.nr. Projekt

Budget  (KF) Om-budg. Omdisp. inom 

TN

Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av TN

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av 

Ks/Kf

Avvikelse vid 

prognos 2  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerAvvikelse vid 

prognos 1  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

Budget 2017 Utfalltom -

170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Utbyggnad kväverening Töreboda reningsverk 4 000 4 000 7000 7000 2500 -3 000 -3 000 1 500 Avser steg 1 i 

tillbyggnad/ombyggnad för 

bättre kvävereduktion. 

Upphandling klar i september. 

Mesta kostnaden bedöms 

komma början av 2018.

Renovering i samband med utbyggnad till kväverening 1 000 1 000 1000 1 000 1 000 0 Avser renovering av befintliga 

bassänger och andra utrymmen 

i samband med ombyggnation 

till kväverening under 2017. 

Ytterligare kostnader 2018 

väntas

Relining spillvattenledning Kanalparken 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 Upphandling pågår

Byte tak personalutrymme Töreboda ARV 200 200 200 200 200 Byte tak då större brist 

upptäckt.

Renovering och ombyggnad av Vassbacken/Moholm 0 3000 3000 1500 -3 000 -3 000 -1 500 Bygga om Moholms gamla 

vattenverk till en modernare 

tryckstegringsstation och skapa 

driftsäkrare distribution. 

Utredning pågår

Summa VA: 16 500 11 660 1 682 0 29 842 0 0 5 462 33 918 34 063 26 082 -4 076 -4 076 3 760
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 186                                                   Dnr 2017/00005  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt 
delårsrapport, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delårsrapport för tekniska nämndens 
driftbudget i Gullspångs kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas 
göra ett underskott i förhållande till budget, gällande 
bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr. 

 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om 150 tkr i 
förhållande med budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. 
 

Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från 
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska 
vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för 
Allmänna utskottet. 

 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 – delårsrapport 2017 för tekniska 
nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 3- delårsrapport 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 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-31  
Dnr: 2017/00005   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs 
kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delårsrapport för tekniska nämndens 
driftbudget i Gullspångs kommun. Den skattefinansierade verksamheten 
beräknas göra ett underskott i förhållande till budget, gällande 
bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om 150 
tkr i förhållande med budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. 
 
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser 
från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska 
presenteras för Allmänna utskottet. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 – delårsrapport  2017 för tekniska 
nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 3- delårsrapport 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 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun”.      
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Delår/ Prognos 3  2017 

per 2017-07-31

Tekniska nämnden MTG - Gullspång

Budget 

Kostnader

Budget 

Intäkter

Nettobudget 

2017

Ombudgete- 

ringar och 

tillägg

Budget inkl 

ombudgeter

ingar Prognos 3 Avvikelse

Administrativa avdelningen 533 -60 473 0 473 473 0

Kart- och mätavdelningen 295 -65 230 0 230 230 0

Städavdelningen 5 533 -350 5 183 0 5 183 5 183 0

Gatuavdelningen 10 590 -4 060 6 530 0 6 530 6 530 0

Fastighetsavdelningen 12 924 -4 700 8 224 0 8 224 8 224 0

Bostadsanpassning 662 0 662 0 662 962 -300

Summa skattefinansierad vht 30 537 -9 235 21 302 0 21 302 21 602 -300

Budget 

Kostnader

Budget 

Intäkter

Nettobudget 

2017

Ombudgete- 

ringar och 

tillägg

Budget inkl 

ombudgeter

ingar Prognos 3 Avvikelse

VA-avdelningen 9 950 -12 830 -2 880 0 -2 880 -3 030 150

Summa avgiftsfinansierad vht 9 950 -12 830 -2 880 0 -2 880 -3 030 150

Administration

I nivå med budget på totalen

Kart & Mät

I nivå med budget på totalen

Städ

I nivå med budget på totalen

Gata

I prognos 1 lämnades en prognos på ett överskridande om 300 tkr, med kostn. för gatubelysningen som i samma nivå som 2016 

kommer överskrida budget med ca 200 tkr. Tillsammans med kostnaden för vassröjning om 100 tkr , gjordes bedömningen om

ett prognostiserat underskott om ca. 300 tkr.

Till prognos 2 har Vht Teknik har tittat över intäkter och kostnader, och tagit fram en åtgärdslista innehållande tre punkter.

1. Kan investeringsuppdragen generera högre intäkter gentemot budgeterad intäktsnivå med 100 - 200 tkr, 

och enligt Prognos 2 beräknades intäktern att ligga över förväntad budgeterad nivå med ca 160 tkr.

2. Medel om ca 50 tkr kvar efter det att årets utbet av bidrag till enskilda vägar är utbetalda, 

och med merparten av årets bidrag utbetalda, visar det på kvarvarande medel om ca 50 tkr.

3. Vakans ca 1-2 månader genererar även det lägre kostnader , vakansen är under del av året med lite inv uppdrag

Detta tills. med återhållsamhet på kostnadssidan gör att vht teknik fortsatt i Prognos 3, lämnar en prognos i nivå med budget. 

Fastighet  

Beräknas att hålla budget exkl. bostadsanpassningen, som redan nu ligger kraftigt över budget, och kostnaderna för bostads-

annpassningen bedöms överskrida budget med ca 300 tkr.

VA-avdelningen

Verksamheten har något lägre kostnader för personal och energ med anledning av låga nederbördsmängder.  Prognos 3 visar på

ett överskott om ca 150 tkr, detta ger ett utrymme för att göra mer underhåll på anläggningarna.



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 187                                                   Dnr 2017/00006  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delår 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 3 – delår för tekniskas investeringsbudget 
i Gullspång kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 3 - delår för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kom-mun 
2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-01  
Dnr: 2017/00006   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 3 samt delårsrapport, 
Gullspångs kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delår 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 3 – delår för tekniskas 
investeringsbud-get i Gullspång kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 3 - delår för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kom-
mun 2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun”.      
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt TN Gullspångs kommun

Verksamhet

Budget  (KF) Om-budg Omdisp.   

inom TN

Tillägg från Ks Tillägg från Kf Omdisp.   

inom TN

Totalt 

beslutad 

budget

VA-avdelningen 1 900 712 0 0 0 0 2 612 407 2512 100

Fastighetsavdelningen 750 39 917 0 0 5 500 0 46 167 4 060 33667 8970

Gatuavdelningen 2 000 -395 0 0 0 0 1 605 159 2043 -438

Summa 3 900 40 234 0 0 5 500 0 50 384 4 626 38 222 8 632

Budget 2017 Prognos 2 Avvikelse = skillnad mellan 

budget totalt och prognos

Utfall detta år 

t.om 

20170821

Prognos 3 samt delår 2017 Likviditetsprognos Gullspång 2017 20170731_.xlsx   Sammanställning   2017-09-01   10:41   1(6)



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Gullspångs kommun

Gatuavdelningen

Budget  

(KF)

Om-budg Omdisp. 

Inom TN

Tillägg 

från Ks

Tilläg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp.- ej 

beslutad 

av TN

Planerad 

äskande - 

ej beslutad 

av Ks/Kf

98042 Allmännavägen gc-väg i Otterbäcken 

etapp 2 exkl VA (gc-väg utmed 3005 Pirv-

navigat

-600 -600 0 -265 -265 -265 -335 -335 -335 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 VA-

sanering.

98043 E20 Gata 159

98053 Upprustning asfaltsbel.  Hova/Gullspång 2 000 -1 000 1 000 -200 0 800 800 200 200

98057 Översyn av skyltning och vägvisning 

2014

42 42 0 42 42 42 0 0 0 Gamla trafik- och 

vägvisningsskyltar behöver 

förnyas och bytas ut. Arbetet 

pågår.

98059 Bussterminal Gullspång -103 -103 0 0 0 0 0 0 -103 Ombyggnaden beräknas att gå 

på 900 tkr inkl. 

medfinansiering. Klart, tot 

kostnad ca 805 tkr, sam fin 

beloppet 1,2 mnkr.  

98060 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 100 100 0 100 100 100 0 0 0 Kan behövas vid Villagatan 

(fsk Lysmasken).

98061 Villagatan gång- och cykelväg 3 3 0 3 3 3 0 0 Arbetet pågår (en förhöjning 

och målning kvarstår), ev 

överskridande täcks av proj.nr 

98060.  
98063 Enkelt avhjälpta hinder 92 92 0 92 92 92 0 0 0 Som budget

98100 Lekplats Gullspångs kommun 71 200 271 0 271 271 271 0 0 0

98064 Parkering korsning 

Bankgatan/Stationsgatan

300 300 0 300 300 0 0 Asfaltering och 

iordningställande av 

parkeringen i kosrningen 

Bankgatan/Stationsgatan.

Utfall 

detta år 

tom -

170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 2017 Avvikelse vid 

prognos 1 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

ProjektProj.nr. Kommentarer



Budget  

(KF)

Om-budg Omdisp. 

Inom TN

Tillägg 

från Ks

Tilläg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp.- ej 

beslutad 

av TN

Planerad 

äskande - 

ej beslutad 

av Ks/Kf

Utfall 

detta år 

tom -

170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 2017 Avvikelse vid 

prognos 1 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

ProjektProj.nr. Kommentarer

98065 Tillgänglighetsanpassning av 

busshållsplats Skagersvik 

225 225 0 225 225 0 0 Statsbidragsgrundande 

belopp 450 tkr (bidrag 225 tkr.)

98066 Trafiksäkersåtg. vid GC-väg vid 

Lysmasken  

125 125 0 125 125 0 0 Nämndsmål 2017

98067 Projektering Centrumgestaltning etapp 

2b

150 150 0 150 150 0 0 Enbart projekteringskostnad.

Nytt Proj nr Iordningställande av trygg  plats samt ev 

ytterligare trafiksäkethetsåtg.

0 200 200 200 -200 -200 Nämndsmål 2017

0

Summa Gata: 0 -395 0 0 0 1 605 0 0 159 243 2 043 2 043 -335 -335 -438



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Gullspångs kommun

Fastighetsavdelningen

Proj.nr. Projekt

Budget  

(KF)

Om-budg Omdisp. 

Inom TN

Tillägg 

från Ks

Tillägg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. - ej 

beslutad av 

TN

Planerad 

omdisp. - ej 

beslutad av 

Ks/Kf

91123 Nämndsrum 400 222 222 99 222 222 222 0 0 0 Separat beslut. Felbokfört!!

98386 Byte av fönster Gullstensskolan -690 -690 0 -690 -690 -690 0 0 0 Överför till huvudprojektet 

98411
98407 Nytt namn: Regnbågsskolan 2017 33000 33 000 33 000 -294 24000 24000 24000 9 000 9 000 9 000 Detta blir projektet för 

Regnbågsskolan. Utemiljö 

och mindre issolerade 

arbeten utförs i sommar och 

höst. Stora projektet startar 

efter nyår.
98411 Nytt namn: Gullstensskolan 2017 6079 2 738 2 738 1 246 2738 2738 2738 0 0 0 Detta projekt nr blir 

Gullstensskolan. Pågår. Kök, 

bespisning, slöjdbyggnad och 

utemiljö färdigställs i 

sommar, skolan beräknas 

vara klar i februari 2018. 

98414 Gallernäset mattor fsk 100 100 100 0 100 100 100 0 0 0 Svårt att få en entreprenör, 

utförs under 2017

98415 Vårdcentral Hova ventilation 800 800 800 337 800 800 800 0 0 0 Arbetet är beställt leverans 

kommer att ske vid årsskiftet 

Projektet slutförs under 

sensommaren 2017
98416 Lysmasken entréer och förråd 800 795 795 0 795 795 795 0 0 0 Pågår, klart innna 

höststormarna. Samtliga 

kostnader kommer att 

bokföras under projekt 98418

98417 Lysmasken byte av fönster 350 350 350 0 350 350 350 0 0 0 Pågår, klart innna 

höststormarna. Samtliga 

kostnader kommer att 

bokföras under projekt 98418

98418 Lysmasken byte tak 3000 2 962 2 962 2 419 2962 2962 3062 0 0 -100 Pågår, klart innna 

höststormarna. Samtliga 

kostnader från 98416, 98417, 

98418 kommer att bokföras 

under projekt 98418 Mindre 

tillkommande arbeten med 

förråden 

98419 Gula huset 750 750 -360 390 229 390 390 320 0 0 70 Projektet är i det närmaste 

klart, en extra nödutgång 

skall fixas.

Total 

budget 

(vissa 

projekt)

Total 

upparbetad 

kostnad        t 

o m föreg år

Budget 2017 Utfall tom -

170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2016

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Avvikelse vid 

prognos 1 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid progos 3 

= skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Kommentarer 



98068 Ventilation kommunhuset Etapp 1 2000 2 000 2 000 0 2000 2000 2000 0 0 0 Upphandlas och påbörjas i 

höst, etapp 1 av projekt med 

ventilation och 

värmeanläggningen på 

kommunledningskontoret i 

Hova, denna etapp avser 

aggregat o ventilationsåtg. för 

plan 2 och vissa delar av 

värmeanläggningen. Projektet 

som helhet förväntas kosta 5 

mnkr och innebär att 

byggnaden exkl. hotelldelen 

får ny ventilationsanl., 

ombyggnad av delar av 

värmeanläggningen o ny styr. 

En del nya undertak och då 

uppdateras även belysning 

och ljudmiljö. Åtg. är ställda 

under krav från Miljö- o 

byggnadsförvaltningen.98420 Hova Hotell 3 500 3 500 24 3500 0 Fönsterbyte och mindre 

åtgärder med tak och fukt är 

beställt och kommer att 

påbörjas i september.

Summa Fastighet: 96 254 0 750 39 917 0 0 5 500 46 167 0 0 4 060 33 667 33 667 37 197 9 000 9 000 8 970



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Gullspångs kommun

VA-avdelningen

Proj.nr. Projekt

Budget  

(KF)

Om-budg Omdisp. 

inom TN

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. - 

ej beslutad 

av TN

Planerat 

äskande - ej 

beslutat av 

Ks/Kf

96000 VA ram investering 2017 1900 100 -1100 900 -800 0 0 0 0 900 900 900 Kvarvarande medel om 100 tkr 

kommer att omdisponeras till 

lämpligt projekt.

96037 VA-sanering Emil Löfstrands  väg 277 277 0 277 277 277 0 0 0 VA-sanering med anledning 

av många driftstörningar.  

Återstår kostnader för 

asfaltering.

96041 (VA-

kollektivet)

Allmänna vägen etapp 2 (Va-ledningar) 

finansieras av Va-kollektivet.

406 406 26 335 335 335 71 71 71 GC-väg på andra sidan, 

totalkostn. för projektet 1 650 

tkr (900 VA+750 

skattekollektivet, 

kostnadsfördelning osäker). 

96042 allm väg etapp 2 dagvatten -71 -71 0 0 0 0 -71 -71 -71

96035 Gårdsjö byte rörgaller 10

96038 VA sanering Storängsgatan 800 800 0 800 800 800 0 0 0 TN §40 Dnr 2017/00038

96039 VA-sanering Åsterudsvägen 300 300 0 300 300 300 0 0 0 TN § 39 Dnr 2017/00037

Upprustning pumpstationer 0 0 0

Upprustning reningsverk 0 0 0

96015 E20 Hova 500 372 900 500 500 -900 -500 -500 Enligt överenskommelse med 

TRV. Kan kostnaden delas 

upp på två år totalt 750 tkr.

UV-ljus Hova vattenverk 300 300 300 0 -300 -300

Summa VA: 1 900 712 0 2 612 0 0 407 2 612 2 512 2 512 0 100 100

Budget 2017 Utfall tom -

170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Avvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2016

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Kommentarer



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 190                                                   Dnr 2017/00001  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt 
delårsrapport, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +50 tkr. 

 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr.   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, 
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska 
även delges kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 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 3 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 
2017-08-30. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg ”Uppföljning 
av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt delårsrapport, Mariestads 
kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-31  
Dnr: 2017/00001   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Mariestads 
kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  
 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +50 tkr. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr.   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta 
en 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 3 för tekniska nämndens driftbudget 
i Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, 
daterad 2017-08-30. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt 
delårsrapport, Mariestads kommun”.      
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Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin  
Teknisk chef 
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Prognos 3, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-08.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Kommentar

Verksamhet Teknik

Mariestad

Administration 606 506 100

  

Kart- och mätavdelningen 2 233 2 083 150

  

Gatuavdelningen (driftverksamhet) 29 426 29 626 -200

Under våren har verksamheten drabbats av vandalisering i småbåtshamnen 

vilket medfört ökade kostnader. En ökning av leasingkostnader för poolbilar 

har bidragit till ett underskott, men förutsätts i prognos till viss del 

kompenseras genom ökning av uthyrningspriset. Våren har även inneburit 

lägre kostnader för snöröjning, dock är det för tidigt att prognostisera ett 

överskott då detta kan förändras under senare delen av året.

Projektavdelningen VA och gata 0 0 0

Fastighetsavdelningen 110 634 110 634 0

Verksamheten beräknas gå mot budget. Vi ser en positiv effekt på 

energikostnaderna, samtidigt som underhåll har utförts i en högre takt vilket 

medfört en högre kostnad första halvåret. Större åtgärder som kan nämnas är 

renovering av omklädningsrum på Vadsbohallen, utförda tak- och 

golvåtgärder på Elvärket samt upprustning av Snapen-spåret med ny LED-

belysning. På Maria Nova har salar för olika verksamheter renoverats och 

taksäkerhetåtgärder har utförts.

Städavdelningen 0 0 0

  

Summa skattefinansierad vht:  142 899  142 849 50



2017-08-30

Prognos 3, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-08.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Kommentar

Verksamhet Teknik Ingående balans 2017-01-01 VA-fond: 8 tkr.

Mariestad

VA-avdelningen 0 0 0

Verksamheten har lägre kostnader för energi främst kopplat till låga 

nederbördsmängder. Överskottet tas ut av en större mängd vattenläckor och 

underhåll av ledningsnät.

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

Redovisade avvikelser är alla budgeterade uttag ur verksamhetens fonder
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 191                                                   Dnr 2017/00002  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget 
samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett 
budgetunderskridande med totalt 31 819 tkr för tekniska nämndens budget och ett 
budgetöverskridande med totalt -11 221 tkr för exploatering.   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, 
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska 
även delges kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Mariestads kommun  

Underlag för beslut 

Prognos 3 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, 
daterad 2017-08-30. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ” Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Mariestads kommun”.      
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 3 samt delårsrapport, 
Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investerings-
budget samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett 
budgetunderskridande med totalt 31 819 tkr för tekniska nämndens budget och 
ett budgetöverskridande med totalt -11 221 tkr för exploatering.   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Mariestads kommun  

Underlag för beslut 

Prognos 3 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads 
kommun, date-rad 2017-08-30. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
teknisk chef Michael Nordin ” Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 3 samt delårsrapport, Mariestads kommun”.      

 
 

Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



2017-08-30

Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun

Prognostillfälle:  3

Verksamhet

Budget  

(KF) Ombudg.

Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks

Tillägg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

VA-avdelningen 43 900 8 012 0 0 -19 500 32 412 -30 11 397 30 693 1 719

Kart- och mätavdelningen 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0

Gatuavdelningen 33 000 11 540 3 100 0 0 47 640 -36 14 871 47 899 -259

Fastighetsavdelningen 183 400 3 596 0 2 700 -4 650 185 046 -9 91 686 154 687 30 359

Städavdelningen 200 0 0 0 0 200 0 54 200 0

Summa: 260 600 23 148 3 100 2 700 -24 150 265 398 -75 118 008 233 579 31 819

Avvikelse vid prognos 3 

= skillnad mellan budget 

totalt och prognos för år 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 

t.o.m. 

170823

Budget 2017

Prognos 3 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170823



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

VA-avdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

1701 Förnyelse ledningsnät (ram) 1 400 0 0 0 1 400

Medel omdisponeras till mer specificerade projekt 

under året. Positiv avvikelse nu täcker nedanstående 

underskott.

1702

Förnyelse anläggningar ovan mark 

(ram) 450 0 0 0 450

Medel omdisponeras till mer specificerade projekt 

under året. Positiv avvikelse nu täcker nedanstående 

underskott.

1740 Verksamhetsområde Sjöängen -1 123 0 41 41 -1 164

Avser kapacitetsförbättrande åtgärder på befintligt 

ledningsnät samt anslutning av flera fastigheter. Delar 

av övertagandekostnaden fås tillbaka från Ks efter 

värdering. Ytterligare förtätning inom området planeras. 

Avvaktar planarbete. Summan är dock mycket osäker.

1741 VA-sanering Segolsgatan 940 -24 2 381 1 673 -733

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 

Gatuombyggnad Segolsgatan.

1742 VA-avd, Stockholmsvägen etapp 3 12 907 0 2 374 8 000 4 907 Avser sträckan Maria-rondellen till Madlyckevägen.

1743

VA-avd, Stockholmsvägen 

Sjöhagaparken -295 0 4 100 4 100 -4 395

Avser dagvattenanläggning i Sjöhagaparken. 

Finansieras av projekt 1742.

1744 Verksamhetsområde Fors Ullervad 465 -6 440 434 31

Avser nettokostnaden för byggnation av ett nytt 

verksamhetsområde. Viss återställning återstår.

1747 VA-sanering Björsätersvägen 2 798 0 33 3 400 -602

1748

Fjärrvärmepåkoppling Mariestads 

avloppsreningsverk 365 0 365 365 0

Projektet påbörjades 2016 och utförs i Vänerenergis 

regi. Slutfakturering kvarstår.

1749 VA-sanering Trumpetvägen 2 965 0 0 1 700 1 265

VA-sanering, kostnad osäker i dagsläget. Start i 

augusti.

xxxx VA-sanering Trombonvägen 0 0 0 1 950 -1 950

VA-sanering, påbörjas tidigt hösten 2017. Finansieras 

av ramen 2018 (för optimal sysselsättning av resurser).

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Budget 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

170823 Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Budget 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

170823 Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

1750

VA-sanering Munkströmsvägen, 

Ullervad 4 990 0 129 4 630 360 Projektet pågår.

1751

VA-plan 2017-2026: Nya 

verksamhetsområden - intäkter -6 100 0 0 0 -6 100 Intäkter för verksamhetsområden kommer inte i år.

1751

VA-plan 2017-2026: Nya 

verksamhetsområden - kostnader 8 000 0 18 400 7 600 Till största delen endast projekteringskostnader 2017.

1752

VA-plan 2017-2026: 

Överföringsledning Sjötorp-Askevik 

(inkl. Moviken) 1 000 0 193 1 000 0

Till största delen endast projekteringskostnader 2017. 

Budgetmedel på 16 000 tkr är flyttade till budget 2018.

1753

Sjötorps ARV, kapacitets-

förbättrande åtgärder 500 0 43 100 400

Utredning/projektering pågår. Ombyggnad hösten 2017. 

Budgetmedel på 3 500 tkr är flyttade till budget 2018.

1754 VA-sanering Spinnarevägen 1 600 0 678 1 350 250

1755

Renovering kembassänger, 

Mariestads ARV 1 200 0 602 1 200 0

1756

Styr- och elinstallation, Torsö 

vattenverk 350 0 0 350 0

Summa VA: 32 412 -30 11 397 30 693 1 719



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Kart- och mätavdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

1600 Mätinstrument 100 0 0 100 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summa Kart och Mät: 100 0 0 100 0

Utfall 

kostnader 

2017 

t.o.m. 

170823

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170823

Budget 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017 Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Gatuavdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

2500 Gator (ram) 1 000 0 0 0 1 000

2006 Stockholmsvägen, omgestaltning 7 000 0 1 170 6 000 1 000

Etapp 3 sträcker sig mellan Mariagatan och 

Madlyckevägen. Sträckan delas på mitten i två 

etapper. Korsningen Madlyckevägen byggs inte 

om 2017. Under 2017 slutasfalteras 

centrumdelen och mellandelen.

2021 Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet 330 0 0 0 330

2024 Upprustning lekparker 2 500 0 230 2 500 0

Upprustning av prioriterade lekplatser utifrån 

gjord inventering. 

2032 Universitetsbron 7 188 0 1 791 10 100 -2 912

Avser projektering och entreprenad. 

Finansiering utreds.

2036 Upprustning av gator 2 953 0 0 2 953

Upprustning av gator bl.a. i samband med 

beläggningsprogrammet, VA-saneringar och 

ombyggnader. 

2040

Upprustning av 

småbåtshamnar/naturhamnar 3 637 0 236 2 000 1 637

Åtgärder i Skärgården, piren i hamnen, plan för 

hamnområdet, m.m. Myndighetskajen och VA-

ledningar är i utrednings- och 

projekteringsskede. Osäkert kostnadsmässigt i 

detta skede.

2061

Trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror 

Kronstrands gata 149 0 3 149 0 Byggs i höst. 

2063

Upprustning av GC-väg utmed 

Strandvägen 227 0 104 104 123 Projektet klart.

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170823

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Budget 

2017
Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017 Kommentarer 

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170823

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Budget 

2017
Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017 Kommentarer 

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

2066

Cirkulation Leksbergsv./Marieforsleden 

södra 70 -36 16 -55 125 Slutreglering.

2067

Östra Järnvägsg. GC-väg och parkering 

(mot Vänershof) -124 0 0 200 -324

Kostnaden för gatuombyggnaden har ökat p.g.a. 

sämre trottoar och parkering än beräknat. Täcks 

av 2036.

2071 Beläggningsprogrammet, funktionsavtal 4 000 0 158 4 000 0

2072 GC-väg Södra vägen -93 0 483 183 -276

I projektet förväntas en kommande ersättning för 

samförläggning av kablar, beloppet är dock 

något osäkert.

2073 Tillgänglighetsanpassning Österlånggatan -928 0 270 -50 -878

Intäkter från fastighetsägarna förväntas 

(inräknat i prognos).

2074 Tidanpromenaden -55 0 12 12 -67

Prognosen avser färdigställande av etappen 

Magasinsgatan-Kungsgatan.

2075 Gärdesparken/Universitetsparken 1 253 0 465 565 688 Avser arbetet enligt prioriteringslista.

2077 Utbyggnad bussterminal 553 0 1 352 734 -181 Samfinansiering med Västtrafik.

2078 Pendlarparkering vid resecentrum 350 0 0 0 350

Avvaktar dialog med Trafikverket samt att 

planarbete pågår.

2079

Trafiklösningar i samband med Skolor 

Väst (inkl. cirkulation) 6 780 0 5 430 6 680 100 Beräknas klart i augusti 2017.

2082 Cykelnätsplan 6 500 0 2 962 6 500 0 Arbete utifrån den antagna cykelnätsplanen.

2084 Sjöstaden, etapp 2017- 1 000 0 113 500 500

2085 GC-väg till kv. Nålen 100 0 59 100 0

2087 Gatuombyggnad Segolsgatan 0 0 0 924 -924 Täcks av 2036.

2088

Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid 

Marieholmsbron 250 0 6 250 0

2089

GC-passage Göteborgsvägen vid 

Badhusbron/Circle K 250 0 3 250 0



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170823

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Budget 

2017
Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017 Kommentarer 

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

2090

Tillgänglighetsanpassning av passage 

över Hamngatan mellan Esplanaden och 

Fisktorget 750 0 8 1 300 -550

Avser tillgänglighetsanpassning mellan 

Esplanaden och fisktorget. Merkostnaderna är 

kopplade till gestaltning vilket bör finansieras 

särskilt.

2091 Upprustning utsatta korsningar 2 000 2 000 0

Beslut om genomförande betr. föreslagna 

projekt är taget i Tn. 

Summa Gata: 47 640 -36 14 871 47 899 -259



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Fastighetsavdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

2507 Övriga fastigheter 3 500 0 0 0 3 500

Kan komma att omdisponera belopp till projekt 2522 om 

sökt bidrag där uteblir.

2488 Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks § 64) 36 0 1 36 45 -9 Mindre kvarstående arbeten. 

2491 Ny skola väster, Unica 41 100 0 31 936 40 600 35 000 6 100

Skolan är inflyttningsklar till skolstart ht 2017. 

Kvarstående medel ska gå till avetablering av moduler 

för Hertigen Karls förskola år 2018 samt 

garantiavsättning. Medel kommer gå åt 2018 för 

optioner.

2492 Ny skola väster, Prisma 44 247 0 34 006 44 247 40 747 3 500

Skolan är inflyttningsklar till skolstart ht 2017, förutom 

rivning av Lockerudsskolan samt färdigställande av 

skolgård. Medel avsätts till 2018 för garantiavsättning 

samt optioner.

2493 Ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola 15 280 0 1 014 15 000 15 000 280

Ytterligare 5 350 tkr i budgetmedel har erhållits enligt Kf 

§ 22, 2017-03-27. Betalningsplan inväntas. 

Budgetmedel på 14 000 tkr är flyttade till budget 2018.

2494 Ombyggnad av Rotundan 2015 5 936 0 5 406 5 936 5 936 0

4 mnkr är budgeterat från början, ytterligare 2,1 mnkr 

avser EPC-åtgärder vilka ska omdisponeras.

2496 Nybyggnad förskola Tidavad 4 386 -9 2 405 4 386 4 386 0 Förskolan färdigbyggd, mindre arbeten kvarstår.

2499 Brunnsberg, tillbyggnad/renovering 1 281 0 576 1 281 1 000 281 Avser kvarstående markarbeten m.m.

2540 Ombyggnation Västerängs pistolskyttebana 193 0 137 137 137 56 Projektet klart.

2548 Ombyggnation Västerängs gevärsskyttebana 200 0 183 200 183 17

2541

Badhuset, tillgänglighet & utbyggnad 

undervisn.bassäng 13 858 0 630 13 858 5 130 8 728

Byggstart i oktober, beräknas klart i augusti-oktober 

2018. Ytterligare 5 000 tkr planeras omdisponeras till 

projektet.

2542

Byte av sportgolv i Högelidsskolans 

gymnastikhall 800 0 450 450 450 350

2543 Rivning Vänershofshallen/ny gestaltning 2 400 0 183 2 400 2 400 0

Rivningen beräknas vara klar i början på september. 

Kompletteringar av befintliga byggnader med värme och 

återställning sker under hösten.

2544 Timmermansgård 1 500 0 0 500 500 1 000

Kostnader i samband med återställande av ytan vid 

byggården.

2545 Kronopark, ny förskola 3 400 0 19 1 500 1 500 1 900

Avser projektering. Budgetmedel på 7 000 tkr är flyttade 

till budget 2018.

2546 Sjölyckan, ny förskola 0 0 19 1 500 1 500 -1 500 Avser projektering.

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

170823

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017 Kommentarer

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

170823

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017 Kommentarer

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

2547 Gräshoppan 14, Hjortstigen 11 000 0 4 724 9 500 9 500 1 500 Projektet påbörjat och beräknas klart innan årsskiftet.

2551

Servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads 

hamn 2 500 0 0 2 000 1 200 1 300

Byggnation påbörjas snarast, driftssättning innan 

säsong 2018. 

Delsumma ovanstående projekt: 151 617 -9 81 689 143 531 124 614 27 003

Forts. nästa sida avseende EPC-projekten samt Riktat fastighetsunderhåll 

Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + Riktat fastighetsunderhåll (gemensam investeringsram)

2489 Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + RUH 32 900 0 0 5 400 0 32 900

Övergripande medel på 35 mnkr ska omdisponeras till 

nedanstående projekt.

2520 Riktat fastighetsunderhåll, Vadsboskolan -4 921 0 1 720 3 500 5 620 -10 541

Underskott täcks av budget 2017. Mer bidrag erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2521

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Vadsboskolan 791 0 1 287 1 200 1 300 -509

Underskott täcks av budget 2017. Mer bidrag erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2522 Riktat fastighetsunderhåll, Tunaholmsskolan 1 893 0 1 344 7 620 7 658 -5 765

Underskott täcks av budget 2017. Bidrag är sökt och 

beräknas till 5 000 tkr * 55 %, erhålls under 2018 när 

projektet är klart. Prognosen avser kostnader exkl. 

kommande bidrag.

2523

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Tunaholmsskolan -1 324 0 1 571 7 200 7 200 -8 524

Underskott täcks av budget 2017. Bidrag är sökt och 

beräknas till 5 000 tkr * 45 %, erhålls under 2018 när 

projektet är klart. Prognosen avser kostnader exkl. 

kommande bidrag.

2524 Riktat fastighetsunderhåll, Ullervads skola 525 0 591 500 600 -75

Bidrag är sökt och beräknas till 2 362 tkr * 30 %, erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2525

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), Ullervads 

skola 1 123 0 1 011 1 003 1 011 112

Bidrag är sökt och beräknas till 2 362 tkr * 70 %, erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2527

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Sikelvingens förskola 340 0 155 100 215 125

2529

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), Skrivarens 

förskola 53 0 0 100 60 -7

2530 Riktat fastighetsunderhåll, Biblioteket 2 049 0 1 797 2 049 2 049 0



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

170823

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017 Kommentarer

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

2549 Riktat fastighetsunderhåll, Tidavads skola 0 0 521 4 360 4 360 -4 360

Delsumma EPC + RUH projekt: 33 429 0 9 997 33 032 30 073 3 356

Summa Fastighet, totalt: 185 046 -9 91 686 176 563 154 687 30 359



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Städavdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

1610 Inventarier städavdelningen 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

Summa Städ: 200 0 54 200 0

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170823

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823 Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017



2017-08-30

Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt Exploateringsfastigheter

Prognostillfälle:  3

Verksamhet

Budget  

(KF) Ombudg. Omdisp.

Tillägg 

från Ks

Tillägg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Exploateringsverksamhet, VA 11 500 -213 0 0 0 11 287 -4 837 8 543 5 485 5 802

Exploateringsverksamhet, Gata 6 000 -3 456 -3 100 0 10 100 9 544 -11 326 13 665 26 567 -17 023

Summa: 17 500 -3 669 -3 100 0 10 100 20 831 -16 163 22 208 32 052 -11 221

Avvikelse vid prognos 

3 = skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 2017

Budget 2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Prognos 3 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170823



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Exploateringsverksamhet

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

VA-avdelningens projekt

1002 Anslutningsavgift tomter 0 -222 726 300 -300

1008 Exploatering Sjölyckan, etapp 1 6 911 -4 584 4 123 2 216 4 695

1015 Eken 2 0 0 0 0 0

Projektet flyttas troligtvis till år 2018 beroende på 

försäljningstidpunkt.

2022 Hindsberg (VA) 1 376 0 363 600 776 Diket är klart och borrning är planerad.

2038 Karlslund - intäkter 0 -31 0 -31 31

Anslutningspunkter för två tomter kommer att 

komma in, dock osäkert om vilket år (2017/2018).

2038 Karlslund - kostnader 3 000 0 3 331 2 400 600

Gatuavdelningens projekt

1010 Exploateringsprojekt (ram) 3 390 0 85 3 390 0

Ska bokföras om till andra specifika projekt under 

året.

1016 Näckrosen 15 300 0 0 300 0

2022 Hindsbergsområdet -276 0 12 200 -476

Underskottet beräknas täckas av kommande 

tomtförsäljningar 2017/2018.

2038 Karlslund - intäkter 0 0 0 -750 750 Försäljning av en tomt.

2038 Karlslund - kostnader 2 014 0 13 1 150 864

2080 Vätgasstation Hindsberg 101 0 147 147 -46

2083 Kvarteret Fräsen -281 0 0 0 -281 Inväntar intäkt från tomtköpare, sker 2018.

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170823 Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170823 Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Intäkter, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng

1001

Ekudden Smedjehagen 2005-

intäkter 0 0 0 0 0

Asfalteringsarbeten och cykelvägar samt övrigt 

färdigställande av Nya Ekudden. Markarbeten vid 

Galeasen är klart, resten utförs 2017.

1003

Exploatering Marieäng

intäkter 1 726 -3 090 0 -2 000 3 726

Mindre kostnader i samband med tomtförsäljning 

och färdigställande av gång/ cykelvägar. 

Kompenseras av tomtförsäljning.

1008 Exploatering Sjölyckan, etapp 1 0 -191 0 -191 191

1009 Anslutningsavgifter gata, Marieäng 873 0 0 -100 973 Anslutningsavgift.

1011 Intäkter tomtförsäljning Sjölyckan 8 324 -8 045 0 -9 173 17 497

1013 Västra Ekudden 0 0 0 0 0

Tomtförsäljningar sker ej under året då detaljplanen 

är överprövad.

xxxx 

(1008)

Försäljning Sjölyckan, Ekudden, 

Marieäng -20 000 0 0 0 -20 000 Se respektive projekt nedan.

Kostnader, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng

1001

Ekudden Smedjehagen 2005-

kostnader 1 000 0 963 1 000 0

Asfalteringsarbeten och cykelvägar samt övrigt 

färdigställande av Nya Ekudden. Markarbeten vid 

Galeasen är klart, resten utförs 2017.

1003

Exploatering Marieäng

kostnader -2 201 0 685 750 -2 951

Mindre kostnader i samband med tomtförsäljning 

och färdigställande av gång/ cykelvägar. 

Kompenseras av tomtförsäljning.

1008 Exploatering Sjölyckan, etapp 1-4 4 349 0 10 774 20 184 -15 835

Avser färdigställande av huvudgata, bussgator 

samt bostadsgator etapp 1, 2 och 3.

1012 Exploatering Ullervad 31:1 160 0 0 160 0

Prognos avser planarbete. Kalkyl för genomförande 

kommer i anslutning till samrådet.



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170823

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170823 Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 3 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

1013 Västra Ekudden -35 0 0 1 400 -1 435

Total kostnad är beräknad till 16 mnkr, intäkt till 19 

mnkr. Budgetmedel har tagits upp i Budget 2018-

2020. Årets kostnader avser projektering samt 

markköp. Medel för markköp äskas separat under 

år 2017.

Fastighetsavdelningens projekt

1014 Murklan 5 & 6 10 100 0 986 10 100 0 Avser byggnation av mindre flerbostadshus.

Summa Exploatering: 20 831 -16 163 22 208 32 052 -11 221



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 199                                                   Dnr 2017/00327  

Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att inte gå vidare i frågan om att ingå avtal med Skövde 
kommun om en inkoppling till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning gällande 
området Dyrenäs. Tidigare beslut att ingå avsiktsförklaring för inkoppling av Låstad 
genomförs.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2017-06-14 att ge verksamhet teknik i uppdrag att ingå 
avsiktsförklaring med Skövde kommun om att koppla området Låstad i Mariestads 
kommun till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning. I samband med detta gav 
tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag att utreda möjligheten att även 
koppla in Dyrenäs till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning. I kontakten med 
Skövde kommun har det framkommit att Skövde kommun planerar för att bygga ut 
ledningsnätet kring Vristulven efter att först ha dimensionerat upp befintligt system. 
Anslutningar till Skövde kommuns ledningsnät kommer att vara färdiga för 
anslutning tidigast 2020 och det är i dagsläget inte beslutat exakt vilken bebyggelse 
som kommer att omfattas av utbyggnationen. Skövde kommun är öppna för att föra 
dialogen vidare för att ingå ett avtal med Skövde kommun även för Dyrenäs räkning 
på samma sätt som för Låstad.    

Området Dyrenäs omnämns inte i VA-planen som ett område som ska förses med 
kommunala vattentjänster. Verksamhet tekniks bedömning är att området inte 
uppfyller kraven för att vara föremål för ett kommunalt ansvar gällande VA-
försörjningen. Verksamhet tekniks inställning är därför att kommunen inte bör ingå 
ett avtal med Skövde kommun gällande inkoppling till Skövde kommuns allmänna 
VA-anläggning för området Dyrenäs. Istället rekommenderar verksamhet teknik 
tekniska nämnden att överlåta till fastighetsägare i Dyrenäs att själva kontakta Skövde 
kommun om intresse finns av att ansluta fastigheter till Skövde kommuns 
ledningsnät. Avsiktsförklaring ingås med Skövde kommun om inkoppling av Låstad 
till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning enligt tidigare beslut.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 149/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin "Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning".  

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  
Va-strateg Amanda Haglind 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-22  
Dnr: 2017/00327   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Inkoppling av Dyrenäs till Skövde kommuns 
allmänna VA-anläggning 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att inte gå vidare i frågan om att ingå avtal 

med Skövde kommun om en inkoppling till Skövde kommuns 

allmänna VA-anläggning gällande området Dyrenäs. Tidigare beslut 

att ingå avsiktsförklaring för inkoppling av Låstad genomförs.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2017-06-14 att ge verksamhet teknik i 

uppdrag att ingå avsiktsförklaring med Skövde kommun om att 

koppla området Låstad i Mariestads kommun till Skövde kommuns 

allmänna VA-anläggning. I samband med detta gav tekniska nämnden 

verksamhet teknik i uppdrag att utreda möjligheten att även koppla in 

Dyrenäs till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning. I kontakten 

med Skövde kommun har det framkommit att Skövde kommun 

planerar för att bygga ut ledningsnätet kring Vristulven efter att först 

ha dimensionerat upp befintligt system. Anslutningar till Skövde 

kommuns ledningsnät kommer att vara färdiga för anslutning tidigast 

2020 och det är i dagsläget inte beslutat exakt vilken bebyggelse som 

kommer att omfattas av utbyggnationen. Mariestads kommun är 

öppna för att föra dialogen vidare för att ingå ett avtal med Skövde 

kommun även för Dyrenäs räkning på samma sätt som för Låstad.    

Området Dyrenäs omnämns inte i VA-planen som ett område som 

ska förses med kommunala vattentjänster. Verksamhet tekniks 

bedömning är att området inte uppfyller kraven för att vara föremål 

för ett kommunalt ansvar gällande VA-försörjningen. Verksamhet 

tekniks inställning är därför att kommunen inte bör ingå ett avtal med 

Skövde kommun gällande inkoppling till Skövde kommuns allmänna 

VA-anläggning för området Dyrenäs. Istället rekommenderar 

verksamhet teknik tekniska nämnden att överlåta till fastighetsägare i 

Dyrenäs att själva kontakta Skövde kommun om intresse finns av att 

ansluta fastigheter till Skövde kommuns ledningsnät. 

Avsiktsförklaring ingås med Skövde kommun om inkoppling av 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Låstad till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning enligt tidigare 

beslut.   

 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

Expedieras till: 
Michael Nordin, teknisk chef  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 149                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

 

EPC 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa utfallet av EPC-projekt. 

 

Lekplats i stadsparken 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger tekniska nämnden verksamhet 
teknik i uppdrag att se över skötseln för lekplatsen som finns i Stadsparken i 
Mariestad då den är eftersatt.  

  
Projektredovisning 

Efter yrkande från Lars Göran Kvist (S) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa fördelning av medel för projekt som tas ur investeringsram.  

 

Riktlinjer för hastigheter 

Efter yrkande från Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ger tekniska nämnden 
verksamhet teknik i uppdrag se över riktlinjer för tätortshastigheter i 
trafiksäkerhetsprogrammet. 

 
Trafikmiljö vid Björkängsskolan 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att se över trafikmiljön vid Björkängsskolan i Töreboda.  

 

Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning 

Efter yrkande från Anders Bredelius (M) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att utreda möjligheten att även koppla in Dyrenäs till Skövdes allmänna va-
anläggning.       
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 198                                                   Dnr 2017/00073  

Uppsägning av avtal gällande vattenledning i Ribbingsfors 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att återta uppsägningen för att låta avtalen gälla.  

Detta innebär att varje fastighet behandlas som en enskild abonnent.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2017-03-14 att godkänna verksamhet tekniks 
information om att handla enligt tekniska nämndens beslut från 2014-04-08 genom 
att säga upp det avtal som gör Gullspångs kommun till ägare av dricksvattennätet i 
Ribbingsfors. Samtidigt beslutades det att fastighetsägarna skulle ges möjlighet att 
ingå ett nytt avtal som innebär att de kan fortsätta vara kopplade till det kommunala 
dricksvattennätet men själva äger ledningen från Skagersvik till Ribbingsfors. 

Berörda fastighetsägare har fått information om beslutet att säga upp avtalet och 
några av dessa har återkommit med ytterligare information i ärendet. Den 
information som har framkommit sedan fastighetsägarna blivit informerade om att 
avtalet sades upp är följande:  

 

Avtal 

Det finns undertecknade avtal som reglerar att Gullspångs kommun äger 
dricksvattenledningar i Ribbingsfors. Kommunens tjänstemän har inte hittat några 
sådana avtal men fastighetsägare har kunnat uppvisa undertecknade exemplar. 
Eftersom kommunen hanterat ärendet som om det funnits påskrivna avtal förändrar 
inte det hanteringen av ärendet.  

I det avtal som är tecknat mellan fastighetsägarna och kommunen reglerar §6 vilka 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kommunens ska kunna säga upp 
avtalet. En av fastighetsägarna har i en skrivelse till kommunen framfört att det inte 
skulle finnas skäl för kommunen att säga upp avtalet enligt denna paragraf. 
Verksamhet teknik anser att det finns skäl och hänvisar till att det är en olägenhet för 
VA-kollektivet att äga ledningen. I Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
framgår bland annat i följande paragrafer:  

 § 6 reglerar kommunens skyldighet att upprätta verksamhetsområde, enligt denna 
paragraf finns ingen skyldighet för kommunen att upprätta verksamhetsområde i 
Ribbingsfors. Detta är det samma som att kommunen inte har någon skyldighet att äga 
och vara huvudman för ledningsnätet till dessa fastigheter. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 198 (forts.)                                                   Dnr 2017/00073  

 § 30 reglerar bland annat att VA-kollektivet inte får ha andra utgifter än sådana som är 
nödvändiga för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Att huvudmannen 
äger och underhåller ett ledningsnät som kommunen inte är skyldig att äga och 
underhålla är alltså en olägenhet för VA-kollektivet. 

Dessa paragrafer och kommunallagens likabehandlingsprincip gör det tydligt att det 
avtal som reglerar nu rådande VA-förhållanden i Ribbingsfors inte är förenligt med 
lagstiftningen. Det innebär i praktiken att övriga medlemmar i Gullspångs kommuns 
VA-kollektiv får betala för drift och förnyelse av ledningarna i Ribbingsfors den 
dagen det krävs trots att det är en utgift som fastighetsägarna själva borde stå för. 
Gullspångs kommuns VA-kollektiv står inför stora utgifter både gällande att bygga 
nytt ledningsnät till omvandlingsområden och för underhåll på befintliga 
anläggningar och alla utgifter som inte är nödvändiga behöver reduceras för att VA-
taxan ska kunna hållas på en så låg nivå som möjligt.  

Muntliga löften 

Thorsten och Karin Brandberg, ägare till Ribbingsfors 2:3 har inkommit med en 
skrivelse där de hävdar att tidigare anställd tjänsteman muntligen har lovat att 
Gullspångs kommun ska ta över ägandet av dricksvattenledningen mellan Skagersvik 
och Ribbingsfors i samband med att ny råvattenledning anlades över fastigheten 
Ribbingsfors 2:3. Övertagandet skulle vara en del av kompensationen för att 
ledningen fick förläggas över deras mark. Det finns avtal och lantmäteriförrättning 
som reglerar kommunens rättighet att förlägga ledning över fastigheten Ribbingsfors 
2:3. Enligt denna ska kommunen ersätta fastighetsägaren ekonomiskt för 
markupplåtelsen, vilket också ska ha gjorts. I de avtal som reglerar att kommunen har 
rätt att anlägga ledningar på Ribbingsfors 2:3 nämns inte övertagande av den 
befintliga dricksvattenledningen.  

Fastighetsägarna meddelar att de inte är intresserade av att ingå ett nytt avtal med 
kommunen utan hellre borrar egen brunn för dricksvattenförsörjning. De skriver 
även att de ämnar säga upp avtalet om att kommunens råvattenledning får gå över 
deras mark om uppsägningen av avtalet verkställs. Verksamhet teknik noterar att det 
inte är möjligt för fastighetsägarna att säga upp detta avtal då det är reglerat via en 
lantmäteriförrättning och en sådan inte kan sägas upp utan att den som har nytta av 
tjänsten (i detta fall Gullspångs kommun) samtycker.  

 

Vidare handläggning 

Berörda fastighetsägare har fått information om att ärendet ska beredas politiskt och 
att uppsägningen av avtalet skjuts fram till årsskiftet för att ge tid för förberedelser.  

 

Verksamhet teknik har föreslagit tekniska nämnden att besluta ”Tekniska nämnden 
godkänner informationen och uppdrar åt verksamhet teknik att fullfölja 
uppsägningen. Uppsägningen av avtalet skjuts fram till årsskiftet för att ge tid för 
förberedelser.”   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 198 (forts.)                                                   Dnr 2017/00073  

Behandling på sammanträdet 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta 
”Tekniska nämnden beslutar att återta uppsägningen för att låta avtalen gälla.  Detta 
innebär att varje fastighet behandlas som en enskild abonnent”.  

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

Underlag för beslut 

Skrivelse gällande avtal om kommunalt dricksvatten Ribbingsfors- Thorsten 
Brandberg 

Skrivelse gällande uppsägning av avtal gällande vattenledning på Ribbingsfors – Ulla 
Liljegren 

Skrivelse uppsägning av avtal vattenledning Ribbingsfors – verksamhet teknik 

Beslut från tekniska nämndens sammanträde 2017-03-14, Tn§51     

 

Expedierats till: 
Va-strateg Amanda Haglind 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-07-03  
Dnr: 2017/00073   

Sida: 1 (3) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppsägning av avtal gällande vattenledning i 
Ribbingsfors 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och uppdrar åt verksamhet teknik 
att fullfölja uppsägningen. Uppsägningen av avtalet skjuts fram till årsskiftet för 
att ge tid för förberedelser.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2017-03-14 att godkänna verksamhet tekniks 
information om att handla enligt tekniska nämndens beslut från 2014-04-08 
genom att säga upp det avtal som gör Gullspångs kommun till ägare av 
dricksvattennätet i Ribbingsfors. Samtidigt beslutades det att fastighetsägarna 
skulle ges möjlighet att ingå ett nytt avtal som innebär att de kan fortsätta vara 
kopplade till det kommunala dricksvattennätet men själva äger ledningen från 
Skagersvik till Ribbingsfors. 
 
Berörda fastighetsägare har fått information om beslutet att säga upp avtalet 
och några av dessa har återkommit med ytterligare information i ärendet. Den 
information som har framkommit sedan fastighetsägarna blivit informerade om 
att avtalet sades upp är följande:  
 

Avtal 

Det finns undertecknade avtal som reglerar att Gullspångs kommun äger 
dricksvattenledningar i Ribbingsfors. Kommunens tjänstemän har inte hittat 
några sådana avtal men fastighetsägare har kunnat uppvisa undertecknade 
exemplar. Eftersom kommunen hanterat ärendet som om det funnits påskrivna 
avtal förändrar inte det hanteringen av ärendet.  
 
I det avtal som är tecknat mellan fastighetsägarna och kommunen reglerar §6 
vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kommunens ska kunna säga 
upp avtalet. En av fastighetsägarna har i en skrivelse till kommunen framfört att 
det inte skulle finnas skäl för kommunen att säga upp avtalet enligt denna 
paragraf. Verksamhet teknik anser att det finns skäl och hänvisar till att det är 
en olägenhet för VA-kollektivet att äga ledningen. I Lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster framgår bland annat i följande paragrafer:  
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 § 6 reglerar kommunens skyldighet att upprätta verksamhetsområde, 
enligt denna paragraf finns ingen skyldighet för kommunen att upprätta 
verksamhetsområde i Ribbingsfors. Detta är det samma som att 
kommunen inte har någon skyldighet att äga och vara huvudman för 
ledningsnätet till dessa fastigheter. 

 § 30 reglerar bland annat att VA-kollektivet inte får ha andra utgifter än 
sådana som är nödvändiga för att ordna och driva den allmänna VA-
anläggningen. Att huvudmannen äger och underhåller ett ledningsnät 
som kommunen inte är skyldig att äga och underhålla är alltså en 
olägenhet för VA-kollektivet. 
 

Dessa paragrafer och kommunallagens likabehandlingsprincip gör det tydligt att 
det avtal som reglerar nu rådande VA-förhållanden i Ribbingsfors inte är 
förenligt med lagstiftningen. Det innebär i praktiken att övriga medlemmar i 
Gullspångs kommuns VA-kollektiv får betala för drift och förnyelse av 
ledningarna i Ribbingsfors den dagen det krävs trots att det är en utgift som 
fastighetsägarna själva borde stå för. Gullspångs kommuns VA-kollektiv står 
inför stora utgifter både gällande att bygga nytt ledningsnät till 
omvandlingsområden och för underhåll på befintliga anläggningar och alla 
utgifter som inte är nödvändiga behöver reduceras för att VA-taxan ska kunna 
hållas på en så låg nivå som möjligt.  
 

Muntliga löften 

Thorsten och Karin Brandberg, ägare till Ribbingsfors 2:3 har inkommit med 
en skrivelse där de hävdar att tidigare anställd tjänsteman muntligen har lovat 
att Gullspångs kommun ska ta över ägandet av dricksvattenledningen mellan 
Skagersvik och Ribbingsfors i samband med att ny råvattenledning anlades över 
fastigheten Ribbingsfors 2:3. Övertagandet skulle vara en del av 
kompensationen för att ledningen fick förläggas över deras mark. Det finns 
avtal och lantmäteriförrättning som reglerar kommunens rättighet att förlägga 
ledning över fastigheten Ribbingsfors 2:3. Enligt denna ska kommunen ersätta 
fastighetsägaren ekonomiskt för markupplåtelsen, vilket också ska ha gjorts. I 
de avtal som reglerar att kommunen har rätt att anlägga ledningar på 
Ribbingsfors 2:3 nämns inte övertagande av den befintliga 
dricksvattenledningen.  
 
Fastighetsägarna meddelar att de inte är intresserade av att ingå ett nytt avtal 
med kommunen utan hellre borrar egen brunn för dricksvattenförsörjning. De 
skriver även att de ämnar säga upp avtalet om att kommunens råvattenledning 
får gå över deras mark om uppsägningen av avtalet verkställs. Verksamhet 
teknik noterar att det inte är möjligt för fastighetsägarna att säga upp detta avtal 
då det är reglerat via en lantmäteriförrättning och en sådan inte kan sägas upp 
utan att den som har nytta av tjänsten (i detta fall Gullspångs kommun) 
samtycker.  
 

Vidare handläggning 

Berörda fastighetsägare har fått information om att ärendet ska beredas politiskt 
och att uppsägningen av avtalet skjuts fram till årsskiftet för att ge tid för 
förberedelser.    
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Underlag för beslut 

Skrivelse gällande avtal om kommunalt dricksvatten Ribbingsfors- Thorsten 
Brandberg 
Skrivelse gällande uppsägning av avtal gällande vattenledning på Ribbingsfors – 
Ulla Liljegren 
Skrivelse uppsägning av avtal vattenledning Ribbingsfors – verksamhet teknik 
Beslut från tekniska nämndens sammanträde 2017-03-14, Tn§51     
 
 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Gullspångs kommun för kännedom 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-14 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 51                                                   Dnr 2017/00073  

Uppsägning av avtal gällande vattenledning i Ribbingsfors 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen som innebär att verksamhet teknik 

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

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

 

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

Bakgrund 

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

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

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



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-14 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 51 (forts.)                                                   Dnr 2017/00073  

  

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

 

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

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

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

 

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

 

Karta över Ribbingsfors 

 

Expedierats till: 
VA-strateg Amanda Haglind  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 197                                                   Dnr 2016/00324  

Information om ägande, ansvar och drift av Sundets vatten- och 
avloppsreningsanläggning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och lämnar även informationen vidare 
till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.    

Bakgrund 

Sundets VA-förening förser villaföreningarna Brofästet och Östersundet på Torsö 
med vatten- och spillvattentjänster. 2013 lämnade föreningen in ett medborgarförslag 
till Mariestads kommun om att kommunen skulle ta över driften av anläggningarna. 
2015 kontaktades VA-avdelningen för en ny förfrågan om, och under vilka 
förutsättningar, kommunen skulle kunna ta över föreningens VA-anläggningar. Ett 
möte hölls mellan föreningens representant och personal från VA-avdelningen. 
Under mötet behandlades förutsättningarna för föreningen och att det inte var 
aktuellt med ett kommunalt övertagande i närtid. Sedan 2015 har personal från 
verksamhet teknik varit behjälpliga för att svara på frågor kring hur anläggningen ska 
skötas men något övertagande har inte skett. Under juni månad 2017 kontaktades 
verksamhet teknik av föreningen för att återigen lyfta frågan gällande om kommunen 
kan ta över föreningens anläggning.  

Av VA-plan 2016-2026 framgår det att det kan bli aktuellt med ett kommunalt 
huvudmannaskap i området efter 2026. VA-planen är kommunens strategiska 
dokument som bland annat anger kommunens ambition för uppfyllande av lagen om 
allmänna vattentjänster genom att försörja nya områden med kommunala 
vattentjänster.  Verksamhet teknik är av åsikten att VA-planens ambitionsnivå och 
tidplan ska eftersträvas att följas.  

Sundets VA-förening har meddelats att de kan inkomma med information om 
anläggningen och dess skick varefter verksamhet teknik bedömer VA-anläggningens 
värde inför ett politiskt beslut gällande huruvida kommunen ska ta över anläggningen 
eller ej och eventuell tidpunkt för detta.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information om ägande, ansvar och drift av Sundets vatten- och 
avloppsanläggning”     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Va-strateg Amanda Haglind 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Information om ägande, ansvar och drift av 
Sundets vatten- och avloppsanläggning 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och lämnar även 

informationen vidare till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.    

Bakgrund 

Sundets VA-förening förser villaföreningarna Brofästet och Östersundet på 
Torsö med vatten- och spillvattentjänster. 2013 lämnade föreningen in ett 
medborgarförslag till Mariestads kommun om att kommunen skulle ta över 
driften av anläggningarna. 2015 kontaktades VA-avdelningen för en ny 
förfrågan om, och under vilka förutsättningar, kommunen skulle kunna ta över 
föreningens VA-anläggningar. Ett möte hölls mellan föreningens representant 
och personal från VA-avdelningen. Under mötet behandlades förutsättningarna 
för föreningen och att det inte var aktuellt med ett kommunalt övertagande i 
närtid. Sedan 2015 har personal från verksamhet teknik varit behjälpliga för att 
svara på frågor kring hur anläggningen ska skötas men något övertagande har 
inte skett. Under juni månad 2017 kontaktades verksamhet teknik av föreningen 
för att återigen lyfta frågan gällande om kommunen kan ta över föreningens 
anläggning.  
 
Av VA-plan 2016-2026 framgår det att det kan bli aktuellt med ett kommunalt 
huvudmannaskap i området efter 2026. VA-planen är kommunens strategiska 
dokument som bland annat anger kommunens ambition för uppfyllande av 
lagen om allmänna vattentjänster genom att försörja nya områden med 
kommunala vattentjänster.  Verksamhet teknik är av åsikten att VA-planens 
ambitionsnivå och tidplan ska eftersträvas att följas.  
 
Sundets VA-förening har meddelats att de kan inkomma med information om 
anläggningen och dess skick varefter verksamhet teknik bedömer VA-
anläggningens värde inför ett politiskt beslut gällande huruvida kommunen ska 
ta över anläggningen eller ej och eventuell tidpunkt för detta.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om ägande, ansvar och drift av Sundets vatten- 
och avloppsanläggning”     
 
 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestads kommun  
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MARIESTAD
Medborgarfdrslag

SIDA 1AV 1

Datum

201 3-05-1 5

Kom mu n led nln ge kontrcret

208 -05- 2 2

6t +-)

Fr6n

Namn

Tomas Blennmark
Adress

Ftirjevdgen 28
Postnummer

542 91
Ort

Torsd
Telefon bostad

0501 21212
Telefon arbete Mobil

073 446 1033
E{ostadress

tomas.blennmark@telia.com
Fax

F6r3laget (Presentera hiir kort dltt medborgiarforslagD

Sundets VA samfdillighetsfdrening iiger och forvaltar Sundet ga:3.
Vatten- och Avloppsreningsanliiggningarna inom ga:3 fOrser Ostersundets- och Brofiistets Villa
samfdllighetsfdreningar med VA. Totalt ingAr 42 fastigheter. Ca 10 tomter dr idag obebyggda. Enligt
omprovat AnlSggningsbeslut lrAn 2A07-06-26 kan ytterligare ca 20-30 fastigheter komma att anslutas
till Sundet ga:3.
Jag fdreslSr att Mariestads kommun (MK) snarast tar 6ver dgande, ansvar och drift av
anliiggningarna genom ett avtal med f6reningen och en LantmEiterif6rriittning. De 42 - 72
fastigheterna skulle i sA fall kunna betala normal VA taxa till MK. (intdkt per 6r ca 250 000- 430 000)

Mothorlng lXar kan du l6mna en mer utf6rllEl beskrlvnlng av dltt medborgarf6rslag. Motlveragima varl6r du anser att f6rslagBt ska gBnomf&
ras och hur det I 6A fall ska kunna ske.)

Jag menar att det skulle vara av avgOrande betydelse fdr fortsatt exploatering av omr6det runt
OstersundeUTorsdbron och hela Torsd om MK gdr i spetsen och visar att man menar allvar med
olika framtidsplaner f6r omrddet.
Det skulle dven bidra till en levande O-vtirld och 6kad livskvalitet for m5nga.
Jag tror ocksd att f6rslagot kan inrymmas i den allmiinna utvecklingen av MK och dess VA funktion.
6t<aO inttyttning till kommunen skulle snabbt bli ett resultat av overtagandet av anliiggningarna. Bara
att kunna sdga att vi har kommunalt vatten och avlopp dr en avgdrande faktor fdr m6nga.
Kostnaderna initialt 5r lAga och intdkterna p6 sikt kommer hogst sannolikt att bli betydande (avgifter,
inflyttning, f6retagande mm )
Ett nej till v6rt fdrslag skulle sjiilvklart fA motsatt effekt jiimfdrt med ovanstAende.
Beskrivning av anliiggningarna, skiss 6ver fastigheter som ing6r if6reningen, Lantmdterif0rrdttning
samt kopia av brev friln 2012-09-'19 bifogas. Bifogad information iir tidigare ldmnad till MK
representant, Ake Lindstr0m.

Namntec{crlng

Datum

201 3-05-1 5
NamntechnlnE

, 

..1,; rr, ,\ ,4i. ,. , , i t.t. r._ i";/
NamnfOrtydllgande

Tomas Blennmark

Sklckas eller lemnas ln tlll KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Poatadregs

542 86 MARIESTAD

Bcdkradrcrs
Kyrkogatan 2
MARIESTAD

Tclelon Fax ]lcmslda E+oetadreer
0501 - 75 50 00 0501- 75 50 09 wwwmarl€stad,se lnfo@marlostad.so
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Torsd 2013-04-18

Beskrivning av vflra anliiggningar
Sundets VA-samftil li ghetsfiirening

Sundets VA samftillighetsforening (VA) iiger och fiirvaltar Sundet ga:3, dvs. fcireningens
Vattenanl?iggning (V) och Avloppsreningsanliiggning (A).
Styrande dokument for frirvaltningen av V och A tir foreningens stadgar, tv& Anliiggningsbeslut
(ett frf,n 1998-06-30 samt ett omprovat beslut frin 2007-06-26) samt tilltimpliga ftireskrifter/
lagar.
Det h[r dokumentet syftar till att ge Maristads Kommun (MK) beslutsfattare och handliggare
tillriicklig information om A och V fdr att kunna svara p& ett brev frin VA frin september 2012.
Brevet irutehiller in hernstlillan fr6n VA om att MK skall ta 6ver driftansvar och iigande av V och
A.

Sundets VA-samfiillighetsf6rening iiger och f6rvaltar gemensamhetsanliiggning
Mariestad Sundet ga :3, omFatta nde vattenfdrs6rlnlngs- och avloppsrenings.
anlflggnlng blldade I Anliiggnlngsbeslut dnr 98430, 1998-06-30 och ompr6vat
AnleggnlngsDeslut 2007.06.27, Forenlngen omfanar 42 fastlgheter

2. oet vattnet gir ln i virt
pumphus t6r filtrcring,
beredning och buffert.

istribuering.

l. Ur berget
tar vi upp
rivatten
med en
pump i ett
ca00m
djupt hal

4. Direfter sklckas
idag ca 4-7 m3 rcnat
vatten per dygn ut i

virt ledningsnlit till
ostersundets och
Brofestets fasUgheter.

3. 56 hfrr serdet ut I en
del av vatlenhuset ldag.

5. Hir anviinder vi det renade vattnet

saml toaletlspolning mm.

fl.:l i I

":..,r, : .I.: :n1 'tiJll "Ff i i'r i!:rj! ! r..:..:< :4:*F
6 och sedan da ??

Su n d e t s V A -s amfd I I i gh e t sJ'6r e n i n g. U nd er I ag M K 2 0 I 3 -04 - I 8.
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Torsd 2013-04-18

7. Jo, da far
avloppsvattnet rvag r

ledningssystemet till en
avloppspumpbrunn fiir
ostersundet resp.
tsrofSstet.

8. Pumparna pumpar upp
avloppsvaftnel till viir
avlopps reni ngsan lI ggning,
ddr det f6rst gAr in I vira
stegvisa sedimentkamma re.

'"f .,{ ..i*,:#'i" --

9. Diirefter gir
avloppsvattnet vidare i vara
bioreningssteg.

10. Fdr an tlll slst pumpas ur I den srora
filtreringsbiidden och aterga till naturen.
Restslammet fir en slarnsugare komma och
hAmta med jamfia mellanrurn.

Anliiggningarna
Byggdes ursprungligen efter anliiggningsbeslut 1998. V byggdes ut 2004 med st<id av MK och
med hjiilp av en bankgaranti som liimnats av entrepren6ren. Vattenreningsanliiggningen byggdes
ut under 2012 genom ett avtal med Aqua Expert fdr att klara Livsmedelsverkets krav for en
anldggning som betjAna mer iin 50 brukare. Senaste investering ca 300 000.

Sundets VA-samfcillighetsfbrening. Underlag MK 20 I 3-04- l 8.
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Torsd 2013-04-18

Avloppsreningsanl2iggningen byggdes ut 2006 av Skanska ftir att kunna betjiina ca200 personer.

Investering genom Eagle 5 i storleksordning I 500 000.

Vattenanliiggningen best6r av fyra huvuddelar:
- En borrad brunn med en pump som pumpar upp rivatten till beredning
- Ett vattenhus med beredning av r6vattnet till rtitt vattenkvalitet.
- Ett forrid for fcirvaring av salt mm
- En distributionsanliiggning med vattenreservoar och anslutningar till 40 av de 42 fastigheter

som ingir i f6reningen.

Avloppsreningsanliiggningen bestir av:
- En central reningsanliiggning, enligt nedan
- Tvi pumpgropar vid vardera villaomridet med frirbindelse fr6n fastigheter och till

reningsverket.

Sundets VA-samfallighetsfdrening. Underlag MK 20 I 3-04- I 8.



4(7)
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Bioclere Iechnology

Detaljer i anltiggningarna framglr av Underhills- och Fdrnyelseplan frin 6rets Stdmma.

Sunde ts V A -s amftt I I ighe tsfareni ng. U nderl ag MK 2 0 I 3 -04- I 8.
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Sundets VA-samf Sllighetsf 6rening

Underhllls och f6rnyelseplan

Torso 2013-04-18

2013 (2013-03-26)

Beriknad
kostnad per ir lnstallationsir Anm

Avloppsreningsverket dr dimensionerat f6r 2m pe, och byggdes 2006. Det bestlr av

slamavskiljare, tvi seriekopplade biobdddar, kemsteg och infiltrationsanleggning. Vid verket
finns en mindre byggnad som inrymmer elskdp, doseringsutrustning och

f liide smdtningsinstrume nt.

objekt

Avloppsreningsverk

Biosteg 1 cirkulationspump
Biosteg l slampump

BiosteB 2 cirkulationspump
Biosteg 2 slampump

Kemsteg slampump
Kemstag Om16rare

Flode smitare
Doserpump

Eyggnad

Slamavskiliningstank med byte

APST norr om TorsiivSgen

Erunn

Pump

Briddavlopp

APST s6der om Torsiivfigen
Brunn

Pump

Borrhll
Reseruoar

Pump i borrhll
Pump fdr utg vatten
Hydrofor
Filter 1

Filter 2

Magnetventiler 8 st a 3m0
Byggnad

RO Filter
Kolfi lte r

Ouofilter

Dagvatten norr om Torsiiviigen

Avloppsledningsndt {ca 1000m)

Oricksvattennet (ca 1000m)

Spolposter

lnf iltration (leg belastnlnt)

Summa

Avsittning till fond / ir

Uppskattad Ber5knad

kostnad(tkr) !ivslSngd

1200+hus +i nfi ltr.

5000

5000

5m0
5000

4500

1000

5m0
2500

20000

5m000

40000

25000

500

333

500

333

300

57

500

250

s00

ldnelinonsiercs

10

15

10

15

15

15

10

10

40

100

15

2005

20tt
2@6

2011

2006

2005

2006

2m6
1995

2013

1995

1995

1995

2011

4o(no

25000

80000

1m000

2r0@
24000

5000

40000

40000

240@

140@0

30000

20000

20000

100m

x

x

90000

x

1327mO

1333

1000

1400

1600

250

800

800

24@

3500

2000

1000

1000

200

l6nefinonsiems

l6nefrnonsieros

1800

LdnelinoNiercs

400

1667

1mo
L657

27100

27300

40

15

Dricksva tt en verk
Vattenverket byggdes 2006, men borrhilet iir frSn 1996. Under 2011.2012 har vattenverket
byggts ut och kompletterats enligt behov ftir dricksvatten enligt Livsmedelsverkets krav och
bestlr nu bl.a. av 1 kolfilter, 2 Gdingefilter, slatbalia och 2 avhiirdningfilter, anlaggning fOr

omviind osmos (RO-filter, 1UV-filter, lagringstank om ca 10m3, distributionspump samt

50

t00
15

l5
20

50

50

10

40

15

zo

20

1995

2&4
2010 enrapump 2004

2@4

2fi4
2006

20L2

2010

20a4laOLL

2012

20t2
20L2

1996

1995

1995

2013

1995

50

N
50

50

42 x 650 kr

Sundets VA+amfcillighetsfdrening. Underlag MK 20 I 3-04- I 8.
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.3:26

Fastigheter som ingflr i fiireningen

Alkdrretll
i;ll.iri

j,r!rx i'; !r1 i9c:'J']il: A€dtc: Lo:{,Nl
ia::r:!?t:r: r * FJlr. ,::: nJ b*f,1 I lailrrlbilatSni

!o0st00r3l

Sundets VA-samfallighetsforening. Underlag MK 20 I 3-04-l 8.
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Anliiggningsbeslut och ompriivat anliiggningsbeslut.
Anliiggningsbeslut fiir Sundet ga:3, 1998-08-14, se bilaga
Onrprdvat Anliiggningsbeslut ltir Sundet ga:3,2007-06-26, Beskrivning frAn
Lantmiiterimyndi gheten bi fogas.

Relationsritning
Ilelationsritning 6ver Sundet ga:3 bifogas.

Vir tidigare hemstiillan om hjiilp
VArt brev frin 2012-09-19 bifogas

Skal till hemstiillan och nAgra synpunkter:
o Livsniedelsverket sttiller krav pA skdtsel av V som tir tekniskt komplicerade och erfordrar

en professionell skcitsel och handliiggning. Foreningen har inte denna kompetens. Extern
entreprencit'iir alternativet. VA har hittills inte hittat en sidan som mot rimlig ersiittning iir
bredd att ta en et1 helhetsansvar. Obs att beredskap ingir i skotseln och vissa andra
itaganden som lekmiin inte kan klara.

o A anliiggningen 6r enklare att skota rent tekniskt men viss kompetens och framfdrallt tid
iir ett rniste.

o Slutsats av ovanst6ende tir att drift av VA pi ideell bas iir inte mojlig ooh VA har inte
hittat entrepren6r som kan ta ett tekniskt helhetsansvar.

. IdaB har VA avtal med extern konsult om veckovis extem tillsyn av VA avseende
kontrolluppgifter. VA har avropsavtal avseende V och kontakt med Ieverantcirer avseende
bflde V och A ftir service&tgiirder,

o Styrelseuppdrag i VA Zir idag si betungande och tidskrtivande att vi idag har svirt att
kunna viilja ny styrelse.

o Fortfarande iir ca l0 fastiglieter i omrAdet obebyggda inom VA. Del av detta beror
sannolikt pi svirigheter att skdta anliiggningama. Det har varit stor omsdttning pi
fastighetsiigare senaste tiderr. Flera st6r i tur att siilja. I omprdvat Ariliiggningsbeslut anges
att Sundet ga:3 kan komma att anviindas for fortsatt utbyggnad av andra onu&den i
ndrheten. Detta verkar idag avliigset di vi inte ens kan bebygga redan detaljplanerade
omriden.

. MK har ett stort intresse av att Torso utvecklas men di m6ste MK ta ett ansvar ftir Sundet
ga:3. MK har all kompetens fiir att skcita anliiggningar som v6ra. Vi har inte det.

o Vi sonr bor i omr6det idag betalar skatt i MK. Vi tir beredda att betala en avgift lor vatten
och avlopp men vi kan inte l2igga ner massor med tid pA saker som vi i grunden inte kan
(eller vill). De flesta av oss har ett annat arbete att gf, till. Vi tycker att det vore rimligt att
MK gir in som ansvarig ftir drift mot en avgift eller Overtar Zigandet av VA.

. I nyinflyttad uttryckte det si h?ir " Jag trodde att jag kOpt en fastighet diir jag kunde trivas
och mi bra. Om jag hade velat ha ett extra jobb hade jag s6kt det.

o Vi kan tiinka oss olika ldsningar. Det optimala iir att MK tar 6ver iigandet av vira
anliiggningar och att vi betalar en 6rlig VA avgift till MK. Andra alternativ finns tex att
overtagandet enbart giiller vattenanliiggningen.

Sundets VA-,sanfcillighctsfbrening. Underlag MK 201 3-04- 18.
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AnlBggningsforrxttning for iniacEande av tre nya gemensar*tetsan-
Iaggiingai aefs for vattenfdrs6rjnings-och avloppsanlHggningar,
aeii fOi toXalgaEor, ging-och cykeLvEgar, 916nornrAden m m samE

dels for smAb&[shamn med ti]lh6rande anordningar samt samordning
med den bef inLliga vSganJ.iiggningen sundeE ga:2, aIIt inom
V3nerlandia eEaPP II iTorsti) berdrande SundeL 3:26 m fl fasEig-
heter i Mariestads kommun, Vastra Gotalands I8n.

GEIIENS.{MHETS,qNLAGGNI\G 1 .= sunde t saz)

A"\LACCNINGSBESLUT

Gcmcnsanrhetssnlaesning skalI inritrrs och bcstl av:

Vat tc n [6rs0rj ningsantiiggn ing. i n rre fat rande bru nn, brun ns hu s,

punr panordni ng, h1'drofor, r'attcnbchAI la rc (rcsc n'oar) led ni ngsnit,
vattcrrscn'isc r fram ti I I rcspckt isc tonr tgriins ink l. crforde rl iga

avsrlngn i ngsr"'cnt i lcr, sanrt Ovriqc tek niska anorrJn ing:rr sonr ir
rridvr.indiga f0r anliegningcns driit och funkrion, t c\ clcktriskr
inst;rl l;rtioner.
At l oppsurliiggnirrg i nnc lattandc spil I vutten - och

dagvattcnlcdningar inkl cr'entuclla crfordcrliga LOD -
arrl ii-egni nga r pi al I min .pl atsm ark, re n ingsbru nnar,

i n f i I trct io nson I iig-en ing och enordc rl i g by ggnad, ledni n gsnit i n k I

scr.'iscr till respcktivc ronlrsrins, inspcktiorrsbrunnrr samt ovriga
tckniska unordrringar som lir nodvlindigl f0r anlliggnirtgcrrs drift och
funktion, t ex clcktrisk;r installrlioncr.

Vattcn- och avloppsanliggningarnss standurd. huvudsakliea Iiee och
utf0rande framgir n:.irmarc cv kanbilcea i(A ( kart6r'crsikt ) och

rclationsritningcr nrcd tillhcirsndc anvisnirrgar, sc aktbilagor G och H.

3 Dclragandc fa.stighctcr: Sundct 3:16,3:13 sun'lt Sur:dct 3:15-3:61. Sc

Jvcrr Lrcslut onr sndclsrll rtcdltrt.
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De deltagande fastighetcrna utg6r cn samfiillighct f6r vatten- och

avloppsantiggningamas utf6rande och drift '

AnlSggnin*eens urforande ansvarar exploatbren ISO-M-Consult AB f6r

cnligiixploareringsavtal med Maricstads kommun, daterat 1995-I 1*09.

Upplltet utrymme: F6r anliigglingen uppllts utrymme i huvudsaklig

Ovcrensstam mlse med kartbitaga KA och til lh6rande relationsritningar

aktbilaga c och H. Upplarclsen sker pa sundct 326,3'.47 och 3:53 .

Uppltrct ur1,vmme skalt ha liigc och ornfattning i cnlighct mcd faktiskt

utf6randc pt markcn'

Tid fcjr ur[drande: SAvlil vattcn* som avloppsanlSggningen 6r utfdrd i

dcn dcI dcn skall berjiina nu ifrtgavarandc pcrmancnthusomrlde,

Vinerlandia etapp II.
Till l,atrenanldggningen h6r f vl vatlenreservoarer om vardcra 10 000 l.

Dessa skall inkopplas i systemet dA antal bostadshus blivit sA stort att

behov av dem foreligger.
Till avloppsanliiggningen h6r biosteg mcd mikrobiologisk rening. Ett

sreg iir f n inkopplat. Alltefterssom anlaggningen tas i drift att iivcn

inn-.f"rta fritidsomrtdct Viincrlandia etapp I, komplclteras dcnna pE

exploatdrens bckostnad till fult kapacitet ( tv6 steg )'
Se tvcn ncdan undcr omprtivning'

Besiktningar och 6Yertagande av samfiitlighetsforening:

i Sedan slur!g;i]<rning genomf6ns oglr pttaladc brister ltg.a.rdats sla.!l -

-- *lopps"ntigsning.-r. Din-id skall till anl?iggningama hdra,rde
- rclationsritningar och skotselinslruktioner Ove116mnas'

Vad ar.ser garantiansvay Iinvisas tilI exploateringsavtal enligt ovan.

6. Slirskitda fdreskrifter:

-- Anlaggningarna skall skotas enligt skdtselinstruktion med tillhbrande

relationsritningar, vilka 6verlSmnas till samflilligheten senast i samband

m ed an I iig-eni ngamas 6vertagande. Vatte n anlE-egni n ge n 5 r avsedd fd r

hushillsvatren. Det E,r inte tillatet att anviinda vattcn frin anlSggningen

[6r bevatrning av grdnsytor och dylikt om inte styrelscn fdr

sam fiiili ghetsl0reni ngen medgcr dctta'

4.

5.

\

: ffa8rn^olor:)oq^ ntEflSo r.ooc
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- - Efterssom Sundct 3: 47 och 3153 bclastas av ledningar for
dagvattcnavlcdning flr intc ltgirdcr vidtas, som f6rhindrar cllcr
fdrsvfuar ltkomst av dessa lcdningar fiir undcrhAll och sktitscl .

Samf?illighcten skall vid arbctcn cnligt ovan fdrfara sl att minsta mdjliga
' skada uppkommcr, Samflttighctcn iir d6rvid skyldig att snarast cfter

u([orda arbeten p! samflllighctens bekostnad Aterstllla marken i
ursprungligt skick.

7. Ompr6vning.

Vatten-och avloppsanldggningama, som iir urbyggbara och
dimensionerade att betjina Svcn friridsomrldcr, Vinerlandia erapp [,
sOder om nya Tors6viigen, 6r i allr v?iscnrligr redan utbyggda vad avser

. gemensamma [unktioner som brunn, hydrofor, infiltrarionsanliggning m
m. DA exploatcring av detta ornridc kommir igtng kommer
anliiggningarna an byggas ul och komplcrreras van id omprovning skall
ske av anldggningsbestutet for anslutning av nytillkommande fastighctcr
och anpassning rill f6r5ndrade fciihlllanden som ddrvid inrriidcr. DA
exploatdrcn i sin hclhct ansvarar f6r och bekostar anlilggningens
utf6rande enligt cxploatcringsavralet ovan blir dct vid dcnna
omprovningsf6nErrning inlc akrucllr art rilliimpa 37 g AL,

BESLUT OM ANDEISTAL

I gemensahetsanl iggningen erhAller;

varje pcrmanentbostadsfastighet 1 andel.

- exploateringstastigheten Sundet 3:26 1 andet

- kedjehus - alremativt flerbostadshusfasti_eheten I andel str l6ngc den 5r

obeg,vggd. Dlrefter 1 andel per uppfon hus atremarivr bosrad.

- Sundet 3:43 I andel

Rcspcktive fastighers andclstal framgAr av aktbilaga AB ?

r





LA NTMAIE RIMYN D I GH ETEN

vASTRA cOIAr.aNos tAN

Beskrivn ing
2007-a5-1.5

Arendenummer
o023385
Forrcitln ing slontmcito re

Lennart Hoije

Sido I (3)

ili$:1?,)
F6rrdtlningen dr regi strerod

Reg istreringsdolum

Arende

Ompr6vod
gemensom'
hetsonlciggning

Gemensomhets-
onl<iggningens
ondomdl, lcige,

storlek m.m. efter
omprovning

AnlaggningsAtgiird berorande Sundet 3:26 M FL

Kommun; Mariestad Viistra Gotalands ldn

Berord gemensamhetsanJiiggning: Sundet ga:3.

Ti 1l ko mmen ge no m anlii g gni ngs At gii rd 799 B -08'1. 4, akt 7 49 3'29

And a mel : Vatten- o ch avlop psledningar, reningsanla g gning och

vattentdkt med tillhorande anordningar Som PunPar, vattenreservoar
mm.

Gemensamhe tsanliiggningen bes tAr av anordningar for vatten-
forsorjning och avlopp enligt kartskiss, se tillhor aktbilaga BE 1.

Anordningarna iir be fintliga.

Ompriivningen inneblir dels:

Att ledningsndtet med tillhorande anordningar, vilka forsorjer
bostadsomrAdet soder om landsvdgen, d v s Sundet3:62;63,3:69-86 =
med kallvatten och avleder spillvatten skall ingA i Sttndel ga:3.

Att avloppsreningsverket med tillhorande anordningar skall ha det
utforande, som anliiggningen har efter ombyggnad 2006.

Att anslutna fastigheter skall utokas med Sundet3:62-63,3:69-86.

Att andelstalen for anslutna fastigheter skall ?indras sA att bebyggda
fastigheter erh&iler andelstalet 1 och obebyggda fastigheter andelstalet
0,3 med ett undantag och det avser fastigheten Sundet 3:43, som skall
ges andelstalet 0,1.

I ovrigt skall giilla vad som beslutades vid inriittande av Sundet ga:3,

1998-08-1.4.
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LANTMATE RIMYN D I GH ETE N
VASTRA GoTALANDS LAN

Tidpunkt fur
kompletteronde
utfidrqnde

Andring ov
ondelstol

2007-05-15
Sido 2

Aktbilogo BE 1

Akr 1493-507

Deltogonde I gemensamhetsanliiggningen skall efter omprdvningen ovan delta
fostigheter foljandefastigheter:Sundet 3;26,3:43,3:45-63,3:66-86.

Del tagande fastigheter utgdr en anliiggningssamf?illi ghe t, d.v. s. en

samfillighet som skall utfdra anltiggningen och ansvara for dess drift.

Uppldtet utrymme For att se till, underhAila och reparera ledningarna upplAts ett
motsvarande utrymme, som tidigare upplArits for owiga omrAden
enligt det ornprovade adaggningsbeslutet.

For tilltrlide till upplitet utrymme har anlliggningssamfiilligheten r[tt
att ta viig eller anvenda viig pl belastad fastighet, I den min det kan
ske utan avsevdrd oliigenhet skall fastighetsiigarens anvisningar om
vtig och vtigval diirvid foljas.

Till form&n for:
Anlii ggningssamfiilli ghe ten.

Belastar:
Sundet 3:26.

Adaggningen iir i huvudsak utford. Vattentlkten mAste dock
kompletteras sA att den uppfyller gdllande krav for vattenanliiggning,
som skall betjiina fler iin 50 personer. Kompletteringen skall ske i
samrAd med kommunens miljt - och hiilsovArdsniimnd och efter deras
anvisningar.

Kostnaderna for ovan nlimnd utfcirande&tgard skall betalas av Sundet
3:72-79, 3:81.-82,3:84-86 med 1 andel vardera.

Summa andelar for denna kompletterande ardaggningsAtgiird tir 13.

Kompletteringen skall vara utford senast 12 mAnader efter det att
anliiggningsbeslutet ovan vurnit laga kraft.

Om gemensamhetsanla ggningen f orvaltas av en samfiil li ghets forening
flr styrelsen for foreningen besluta om dndring av andelstal i foljande
fall:
DA obebyggd fastighet overgar till att vara bebyggd.

Andelstalet skall vid iindring beriiknas efter sarruna grunder som i
forriittningen, se ovan

Sbyrelsen skall genast underrdtta berord fastighetsdgare om sitt beslut
att iindra fastighetens andelstal. Sfyrelsen skall vidare snarast mojligt
anmiila beslutet till lantmiiterimyndigheten sA att det nya andelstalet
kan inforas i fastighetsregistret. Det nya andelstalet fAr tilliimpas forst



LANTMAT E RI MYN Dt GH ETEN
VASTRA GOTALANDS LAN 2007-a5-15

Sido 3
Ahbilogo BE 1

Ah r 49s-502

Overforing w
[ostighetstillbehOr

niir detta iir infort.

Avloppsanlaggningen, vattentliktery innefattande alla tekniska

anordningar, som iir knutna till dessa samt ledningsnlitet for
spillvatten och kallvatten med tillbehor skall overforas till och vara

samf?illda for de fastigheter som deltar i gemensamhetsanliiggningen
eniigt ovan.

Beslutet innebiir att iiganderiitten till vatten- och
avloppsanliiggningarna med tillbehor och ledningar dvergar till
deltagande fastigheter enligt ovan.

Omprovning m m Sundet 3:26 innefattar ett markomrAde sdder om Sundet3:63,som hr

detaljplanelagt och medger att 12 bostadshus kan uppforas inom detta
omrAde. Ett alternativ till att forse detta omr&det med kallvatten och
avledning av spillvatten genom separata anordningar, som dr forutsatt
i gillande plan, dr att ansluta denna blivande bebyggelse till de

befintliga avlopps-och vattenanliiggningarna, som ingAr i Sundet ga:3'

Di exploatering av detta nya omr&de blir aktuellt skall Sundet ga:3

omprovas och forutslittrringarna for sAdan ansluh'ring bli foremAl for
nytt stiillnings ta gande och beslut frin lantmiiterimyndigheten efter
sammantriide och beredning med berorda kommturala myndigheter.

Grund for omprovning foreligger dven om iigaren av SundetS:26
avser att exploatera omrAdet soder om Sundet3:32 och 3:43 med
bostadsbebyggelse for nigot iildre boende, s k S5+-boende. Vid en

sAdan exploatering kan overvligas att ansluta derura bebyggelse till
befintli ga vatten- och avloppsanl ii ggninga r.
Vid de omprovningar, som kan bli aktuella enligt ovan, skall
up p komna kompletterande inv es teringskostnader biiras av de

nytillkomna fastigheterna och inte belasta befintliga redan anslutna
fastigheter.
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Sida I (2)

Tors6 2012-09-19

VA Avdelningen
Att. Leif Rehnberg
Mariestads Kommun
542 86 Mariestad

Hemstiillan om hjfilp med skdtseln av vira anliiggningar.

Jag 6r ordftirande i Sundets VA samftillighetsftirening. Fdreningen iiger och ftirvaltar
Gemensamhetsanl6ggning Sundet ga:3 pi Torsd som innehiller en vattenanldggning (V) med
borrad brunn, beredning, vattentank och distributionsniit och en avloppsreningsanlEiggning
(A).
Fcireningen omfattar 42 fastigheter d6r vi idag har ca 30 anslutna till anldggningarna. Det
senaste Anldggningsbeslutet 6r frin 2007 -06-27 .

Avloppsreningsanl6ggningen iir senast utbyggd under 2006 och har en kapacitet som
Overstiger nuvarande antal medlemsfastigheter.
Vattenanl6ggningen h&ller pi att kompletteras ftir att bli godk[nd fdr fler iin 50 brukare.

Fd,r att fA V godkdnd ftir fler iin 50 brukare st?ills hdga krav pA anlAggningens utftirande och
ftir dess skdtsel. Aven A anldggningen krdver kontinuerlig tillsyn och sk6tsel pi h6g teknisk
niv6.

Vi har en kontinuerlig dialog med VA avdelningen (Lars Hammarberg) ftir att dryfta tekniskt
utfrrande av friimst V och med Milj6- och Byggnadsftirvaltningen (Lars Sylvdn och Ritva
Rfidefalk) niir det giiller krav och skdtsel av anliiggningarna.

F0reningen har allt sv6rare att pi frivillig viig skdta de b&da anliiggningarna och har under en
tid ftirsOkt att hitta nigon som har den tekniska kunskapen och som flr villig att ta Over
skdtseln av friimst V men ocksi och av A. Det finns ocksi andra omstEndigheter som vi skulle
vilja dryfta muntligt med er.

Vi har diskuterat mdjligheten att Mariestads Kommun och dess VA Avdelning skulle kunna
hjAlpa oss med att sk0ta V och A mot en Overenskommen &rlig avgift.
Vi kiinner ju till att VA Avdelningen skriter om motsvarande V anliiggning vid Torsd skola
och vi skulle vilja diskutera med er villkoren fdr ett motsvarande itagande i vir V anlEggning.
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Vi vill alltsfr inleda samtal med er med syfte att diskutera mdjligheten fiir VA Avdelningen ta
over ansvaret fcir drift av fOrsta hand V men ocks6 av A. Vi iiger formellt b6da anldggningarna
och kan ocks6 diskutera m6jligheterna ftir MK att ta 6ver 6gandet av anliiggningarna och
d[rmed ansvaret ftir drift om det skulle kunna vara ett alternativ.
Vi ser fram mot en positiv respons och en dialog i iirendet.

Med vlinlig hiilsning

Tomas Blennmark
Fiirjeviigen 28
542 9l Torsd

0734461033



Ll

MARIESTAD

Kommunfultmiktige

Kfs52

Medborgarforslag om att Mariestads kommun ska Overta ansvaret
fO r S u nd ets VA samfti I I i g hetsforen i n gs VA-a n kig g n i nga r

Beslut

I(ommunfullmiiktigc overliimnar medborgarforslagct tjll kommunstyrelsen for beredning.

Bakgrund

'I'omas Blcnnmark, Iiiirjev?igen 28 pfi'Iorso, har foreslagit att Mariestads kommun ska ta
civer ansvar, zigande och ddft av Strndets VA samfillighetsfcirenings Vr\-aol6ggningar.

[:ixpedienu /ill:
Kott rn tr n ilyrc /.w n.r arbe lw l.rko I /
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Komm u nstyrelsens a rbetsuts kott

Ksau $ 354 KS 2013t0223,
KS 2013/0203,

2013t0229, KS 2013t0224, KS 20
2013t0178
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175,

Beredning av motioner och medborgar{Orslag

HilH:.If.?N#M
2013 -0t- 

O Z

4.

Arbetsutskottets beslut

1. I(ot:rmtttrsryt:clsetrs arbctsutsl<ott beslutar att overlimna (lanna l\ntonssons medbor-
garf<)r:slag om att kotnmuncn ska roja sly och fylla pfr mecl flis pi det roda spiret vid
Sanclvil<cn tiil tckniska fdrvaltnir-rgcn fdr bcrednng.

r\rbctsr-rrsl<ottct bcslutar att civcrliimna Anders I-lult6n-Olofssons mcdborgarforslag orn
att dct sl<a ctablcr:as cn cliskgolfuana (frisbccgolf) i Maricstacl rill urvccklingscnhcten i
satnvcrkan mccl friudschefcr-r for bcrcdning.

r\rbctstttsl<ottct bcsltrtar att <jvcrliirnna AnclersJohanssons medborgarforslag om ntt
kourtnttnctr gcncrcllt sha ha ansvar fdr storl och tckniskt kompliccradc VA-anl;iggningar
tlll ttrvccl<lir:gscnhctcn i samvcrkan rrcd tckniska fdrvaltningcn f<ir bcrcdning.

r\rbctsutsl<ottct bcsltrtar att cjvcrliimna 'f'ornas Blennrnarks medborgarforslag om att Ma-
ricstads l<omurun ska cjvcrta ansvar, zigandc och drift av Sundets VA samfillighetsfor-
cnings \/r\-anliggningar rill uwccklingscnhcten i samvcrlcan med tekniska florvaltningen
firr bcleclning.

3.

5' r\rbctsutsliottct bcslutar att civcrliimna llcngt (lcrconsson mcdborgar:forslag om att
kotntnltttcn rned dct snarastc inr,lttar cn tianst som horsclinstruktor trll vird- och om-
sorgs fowaltningcn [or bercclning.

6. ;\rbctsr-rtsl<ottct bcslutar att ijvcrlimna IVlariannc I(jcllquists (S) rnouon otTr atr pcrsoner
sorn $'ll1 75 ril ska fi ett parkcringskort fcjr fti parkering undcr rvi dmmar i ccnualorten
cliir parl<cringsavgift grillcr: rill uwccl<lingscnhctcn i samvcrlcan med tckniska forvaltningen
[or bcrcclnir-rg.

Bakgrund

Carina /\ntonssott, Itunstcnsviigcn 2 i N{aricstad, l-rar i ctt mcclborgarfrirslag forcslagit att
l<otntlunctt ska rdja sly och fylla pi rncd flis pi clet roda spirct vicl Sandvikcn.

r\ndcts Flultcn-Olofssott, N'ladlyckcvligan 52,liar i ctt medbotgarf<irslag foreslagit att det
sl<a ctablcras cn diskgolfuana (frisbccgolf) i Mariestad.

r\nclcrs-)ohattssott,'I'orso I(ryparctorp 13 iMariestad, har i ctt medborgarforslag foreslagit
att l(olr.llnutrctr gctrcrellt ska ha 

^ns\rar 
fot st<>rir ocl-r tckniskt l<ornpliccladc VA-anliggmngar.

'l'clt-uas 1]lcnrrrnark, Iirirjcvigcn 28 iMar:icstacl, har i ctt mcdborgarforslag foreslagrt att Mari-
cstads kotntlun sl<a rjvcrta ansvar, iigancle och drift av Sunclcts VA sarnfli[ighetsforenings
Vr\ -anl.'iggninsar.

J ustelg

I

des signatur

\rr
Utdragsbestyrka nde
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Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

Ksau $ 354 (forts.)

Ilcngt Gcrconsson, Nolgirdcn Iikblvall 1 i Mariestad, har i ett mcdborgarforslag foreslagit

att kommuncn mcd dct snarastc inriittar en qAnst som horselinstnrktdr.

lvlarianne I(lcllcluist (S) f<ireslir i en motion att personer soln fyllt 75 ir ska fi ett parke-
ringskc>rt fijr fri par:kcring under rvi dmmar i ccnftalortcn cliir parketingsavgift gziller.

Underlag fdr beslut

lvlcdborgar:forslag friin (larina r\ntonsson orn frircslagit att kommuncn ska roja sly och ftlla
pfi rned flis pi clet roda spitct vid Sanclvikcn.

N'ledborgar:forslag frlin Anders I-lultdn-Olofsson om att dct ska etableras cn diskgolfbana
(frisbccgolQ i N'Iaricstad.

Mcclborgarfrirslag frin AndersJohansson om att kornrnuncn genercllt ska ha ansvar fcir
stora och tekniskt komplicetade VA-anlziggningar.

Ir'{cdborgatforslag ftin'fomas Illennrnark om att Nlariestads komrnun ska civerta ansvar,
agandc och drift av Sundets Vr\ sanrfrillighetsforenings VA-anlziggningat.

Mccibotgatforslag frrln llengt Gcreonsson om att kommunen med det snaraste Lrrittar en
tj.lnst sorrr hcjrsclinstruktor.

Ivlotion frin Marianne I(jellquist (S) om att personcr som fyllt 75 ir ska fi ett parkerings-
kort for fri parkcting under rvi dmrnar i centralorten dzir parkcringsavgift gdller,

Expuliera.r ti//:
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 205                                                   Dnr 2017/00376  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar: 

1. Anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 och § 9) i kommunens VA-Taxa med +35 procent 
fr.o.m. 2018-01-01 

2. Brukningsavgifterna (§§ 13-14) i kommunens VA-taxa med +3,3 procent fr. o m 2018-
01-01.  

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet 
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den 
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 
135 000 kr i Mariestads kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det 
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så. 
 

Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i 
aktuella och nyligen genomförda projekt: 
 

 Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan drygt 200 tkr per fastighet 

 Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet 

 Enstaka anslutningar i i genomsnitt ca 200 tkr 

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora 
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar 
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50% per år för att 
räknas som skäligt och rättvist. 

 

Verksamhet teknik föreslog inför år 2017 därför att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 & 
§ 9) i Mariestads kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35 % fr.o.m. 2017-
01-01 vilket också senare beslutades i kommunfullmäktige. Med den föreslagna 
höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån med 
självfinansierande anläggningsavgifter nåddes inte vilket betyder att Va-kollektivet 
fortsatt har fått subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VA-
kollektivet betalar. Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är 
en vanligt förekommande bland Sveriges kommuner. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 205 (forts.)                                                  Dnr 2017/00376  

I MTG-kommunernas övergripande VA-plan föreslås att anläggningsavifterna stegvis 
(+35% per år under åren 2017-2019) höjs upp till en nivå på omkring 200 tkr för en 
genomsnittsvilla. 

Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av 
anläggningsavgifterna inför år 2018 görs med +35%. 
 

VA-taxans brukningsavgifter 
 

Under flera års tid har den resultatregleringsfond som funnits i VA-verksamheten 
succesivt förbrukats genom medvetna satsningar på en högre förnyelsetakt på 
framförallt ledningsnätet. Under 2015-2016 lyckades verksamheten nå målet på en 
förnyelsetakt på minst 1 % och för år 2017 ser takten ut att kunna bibehållas. 
Prognos 3 2017 visar på att verksamheten precis som budgeterat kommer balansera 
kostnader och intäkter för att göra ett nollresultat. För att fortsätta arbetet med ett 
mål om en förnyelsetakt om 1 % (s.k. 100-års takt) behöver ytterligare driftmedel 
tillföras verksamheten för att finansiera de kapitalkostnader som ökar till följd av 
detta. Investeringar som genomförs under 2017 och 2018 ger ökade kapitalkostnader 
om ca 1 350 tkr år 2018. Av dessa ingår den ”nettoförlust” mellan 
anläggningsavgifter och anläggningskostnader i området Sjölyckan med ca 350 tkr. 
För att öka intäkterna på brukningsavgifterna motsvarande 1 350 tkr behöver en 
justering göras på brukningsavgifterna med 3,24 % givet att samma förbrukning 
råder under 2018 som 2017. Verksamheten har de senaste åren lyckats balansera de 
kostnadsökningar som sker för personal, entreprenörer och material med egna 
effektiviseringar vilket verksamheten fortsatt tror är möjligt. Således föreslår 
verksamhet teknik en justering av VA-taxans brukningsavgifter med +3,3%. I den 
övergripande VA-planen förutsågs en årlig taxeökning på ca 3 % bara kopplat till 
reinvesteringstakten i befintliga anläggningar.  

Underlag för beslut 

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Mariestad. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2018”.   

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-30  
Dnr: 2017/00376   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för 
år 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun 
justerar: 

1. Anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 och § 9) i kommunens VA-Taxa med 
+35 procent fr.o.m. 2018-01-01 

2. Brukningsavgifterna (§§ 13-14) i kommunens VA-taxa med +3,3 
procent fr. o m 2018-01-01.  

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en 
fastighet till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att 
ordna den allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en 
normalvilla ca 135 000 kr i Mariestads kommun samtidigt som 
genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra 
en anslutning är betydligt högre än så. 
 
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger 
på i aktuella och nyligen genomförda projekt: 
 

- Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan drygt 200 tkr per fastighet 
- Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet 
- Enstaka anslutningar i i genomsnitt ca 200 tkr 

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora 
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande 
domar pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50% per år 
för att räknas som skäligt och rättvist. 
 
Verksamhet teknik föreslog inför år 2017 därför att anläggningsavgifterna (§ 5, 
§ 6 & § 9) i Mariestads kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35% fr. 
o. m. 2017-01-01 vilket också sensre beslutades i kommunfullmäktige. Med den 
föreslagna höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men 
nivån med självfinansierande anläggningsavgifter nåddes inte vilket betyder att 
Va-kollektivet fortsatt har fått subventionera nyanslutningar med 
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brukningsavgifter som hela VA-kollektivet betalar. Att subventionera 
anläggningsavgifter med brukningsavgifter är en vanligt förekommande bland 
Sveriges kommuner. 
I MTG-kommunernas övergripande VA-plan föreslås att anläggningsavifterna 
stegvis (+35% per år under åren 2017-2019) höjs upp till en nivå på omkring 
200 tkr för en genomsnittsvilla. 
Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av 
anläggningsavgifterna inför år 2018 görs med +35%. 
 
VA-taxans brukningsavgifter 
 
Under flera års tid har den resultatregleringsfond som funnits i VA-
verksamheten succesivt förbrukats genom medvetna satsningar på en högre 
förnyelsetakt på framförallt ledningsnätet. Under 2015-2016 lyckades 
verksamheten nå målet på en förnyelsetakt på minst 1 % och för år 2017 ser 
takten ut att kunna bibehållas. Prognos 3 2017 visar på att verksamheten precis 
som budgeterat kommer balansera kostnader och intäkter för att göra ett 
nollresultat. För att fortsätta arbetet med ett mål om en förnyelsetakt om 1 % 
(s.k 100-års takt) behöver ytterligare driftmedel tillföras verksamheten för att 
finansiera de kapitalkostnader som ökar till följd av detta. Investeringar som 
genomförs under 2017 och 2018 ger ökade kapitalkostnader om ca 1 350 tkr år 
2018. Av dessa ingår den ”nettoförlust” mellan anläggningsavgifter och 
anläggningskostnader i området Sjölyckan med ca 350 tkr. För att öka 
intäkterna på brukningsavgifterna motsvarande 1 350 tkr behöver en justering 
göras på brukningsavgifterna med 3,24% givet att samma förbrukning råder 
under 2018 som 2017. Verksamheten har de senaste åren lyckats balansera de 
kostnadsökningar som sker för personal, entreprenörer och material med egna 
effektiviseringar vilket verksamheten fortsatt tror är möjligt. Således föreslår 
verksamhet teknik en justering av VA-taxans brukningsavgifter med +3,3%. I 
den övergripande VA-planen förutsågs en årlig taxeökning på ca 3% bara 
kopplat till reinvesteringstakten i befintliga anläggningar.  

Underlag för beslut 

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Mariestad. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin ”Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2018”.   

 
 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Mariestad  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 206                                                   Dnr 2017/00377  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige för Töreboda kommun att 
justera: 

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan i kommunens VA-Taxa med +40 procent 
fr.o.m. 2018-01-01. 
 

2. Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +1,5 % procent fr. o m 
2018-01-01.     

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet 
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den 
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 
90 000 kr i Töreboda kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det 
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så. 
 
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i 
aktuella projekt inom MTG: 
 

 Ny bostadsgata kvarteret Hästen, Töreboda ca 180 tkr per fastighet 

 Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet 

 Enstaka nyanslutningar MTG ca 200 tkr 

 

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora 
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar 
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 % per år för att 
räknas som skäligt och rättvist. 

Verksamhet teknik föreslog därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13)) i Töreboda 
kommuns VA-taxa som ett första steg skulle höjas med 40% fr.o.m. 2017-01-01. 
Med den föreslagna höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, 
men nivån med självfinansierande anläggningsavgifter skulle inte nås vilket betyder 
att Va-kollektivet får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela 
VA-kollektivet betalar. Kommunfullmäktige valde sedan att inför år 2017 endast 
justera avgifterna med 20 % vilket fortsatt gör glappet mellan kostnader och intäkter  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 206 (forts.)                                                   Dnr 2017/00377  

fortsatt stort. Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är vanligt 
förekommande bland Sveriges kommuner. I den för MTG gemensamma VA-planen 
föreslås stegvis höjningar om 40 % per år under åren 2017-2019. Med bakgrund av 
detta föreslår verksamhet teknik en justering av anläggningsavgifterna fr.o.m. 2018-
01-01 med +40%. 

 

VA-taxans brukningsavgifter 
 

Under några år har VA-kollektivet i Töreboda haft en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verksamheten har. I 
den av fullmäktige antagna VA-planen beskrivs att ett årligt behov av 
reinvesteringstakt i befintliga anläggningar kräver 11 500 tkr i investeringsmedel och 
att detta skulle resultera i ett årligt behov av höjning av brukningsavgifterna med ca 
3%. I Töreboda har verksamheten inte lyckats komma upp i nivån om 11 500 tkr i 
årlig investeringstakt ännu, men med de organisatoriska åtgärder och anpassningar 
som gjorts har nu verksamheten arbetat fram planer och underlag för att hålla den 
målsatta nivån framåt. En viss återhållsamhet med investeringar har funnits under år 
2017 beroende på den stora investering som ska göras på Töreboda 
avloppsreningsverk för förbättrad kvävereduktion. En investering vi ännu inte exakt 
vet kostnaden för. 

Det prognostiserade resultatet för verksamheten påvisar ett överskott om ca 500 tkr 
när året är slut vilket i sig påvisar att dagens driftkostnader är lägre än intäkterna och 
att det isolerat det inte finns anledning att justera taxans brukningsavgifter uppåt. 

En ny kvävereningsprocess kommer öka verksamhetens driftkostnader enligt den 
principutredning som togs fram under år 2016 och verksamheten bedömer att 
driftkostnaderna för 2018 med anledning av detta kommer att öka med 450 tkr 

Utöver detta kommer kapitalkostnaderna öka med anledning av de investeringar som 
nu är planerade med ca 340 tkr. 

Sammanfattningsvis kommer driftkostnaderna öka med 790 tkr år 2018 förutsatt att 
verksamheten fortsatt kan effektivisera i takt med generella kostnadsökningar vilket 
förutsätts. Då verksamheten bedöms göra ett överskott om 500 tkr är behovet endast 
att justera taxan uppåt för att få ökade intäkter om 290 tkr vilket motsvarar 1,45 %. 
Verksamhet teknik föreslår därför en justering av brukningsavgifterna med 1,5 % 
fr.o.m. 2018-01-01.  

Underlag för beslut 

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Töreboda.  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ” Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2018”.   

Expedierats till: 

Kommunfullmäktige Töreboda 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-30  
Dnr: 2017/00377   

Sida: 1 (3) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för 
år 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige för Töreboda 
kommun att justera: 

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan i kommunens VA-Taxa 
med +40 procent fr.o.m. 2018-01-01. 
 

2. Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +1,5% 
procent fr. o m 2018-01-01.     

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en 
fastighet till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att 
ordna den allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en 
normalvilla ca 90 000 kr i Töreboda kommun samtidigt som 
genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra 
en anslutning är betydligt högre än så. 
 
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger 
på i aktuella projekt inom MTG: 
 

- Ny bostadsgata kvarteret Hästen, Töreboda ca 180 tkr per fastighet 
- Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet 
- Enstaka nyanslutningar MTG ca 200 tkr 

 
I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora 
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande 
domar pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50% per år 
för att räknas som skäligt och rättvist. 

Verksamhet teknik föreslog därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13)) i 
Töreboda kommuns VA-taxa som ett första steg skulle höjas med 40% fr. o. m. 
2017-01-01. Med den föreslagna höjningen fanns god marginal till 
prejudicerande max-höjning, men nivån med självfinansierande 
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anläggningsavgifter skulle inte nås vilket betyder att Va-kollektivet får 
subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VA-kollektivet 
betalar. Kommunfullmäktige valde sedan att inför år 2017 endast justera 
avgifterna med 20% vilket fortsatt gör glappet mellan kostnader och intäkter 
fortsatt stort. Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är 
vanligt förekommande bland Sveriges kommuner. I den för MTG 
gemensamma VA-planen föreslås stegvis höjningar om 40% per år under åren 
2017-2019. Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik en justering av 
anläggningsavgifterna fr o m 2018-01-01 med +40%. 

 
VA-taxans brukningsavgifter 
 
Under några år har VA-kollektivet i Töreboda haft en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verksamheten 
har. I den av fullmäktige antagna VA-planen beskrivs att ett årligt behov av 
reinvesteringstakt i befintliga anläggningar kräver 11 500 tkr i investeringsmedel 
och att detta skulle resultera i ett årligt behov av höjning av brukningsavgifterna 
med ca 3%. I Töreboda har verksamheten inte lyckats komma upp i nivån om 
11 500 tkr i årlig investeringstakt ännu, men med de organisatoriska åtgärder 
och anpassningar som gjorts har nu verksamheten arbetat fram planer och 
underlag för att hålla den målsatta nivån framåt. En viss återhållsamhet med 
investeringar har funnits under år 2017 beroende på den stora investering som 
ska göras på Töreboda avloppsreningsverk för förbättrad kvävereduktion. En 
investering vi ännu inte exakt vet kostnaden för. 

Det prognostiserade resultatet för verksamheten påvisar ett överskott om ca 
500 tkr när året är slut vilket i sig påvisar att dagens driftkostnader är lägre än 
intäkterna och att det isolerat det inte finns anledning att justera taxans 
brukningsavgifter uppåt. 

En ny kvävereningsprocess kommer öka verksamhetens driftkostnader enligt 
den principutredning som togs fram under år 2016 och verksamheten bedömer 
att driftkostnaderna för 2018 med anledning av detta kommer att öka med 450 
tkr 

Utöver detta kommer kapitalkostnaderna öka med anledning av de 
investeringar som nu är planerade med ca 340 tkr. 

Sammanfattningsvis kommer driftkostnaderna öka med 790 tkr år 2018 
förutsatt att verksamheten fortsatt kan effektivisera i takt med generella 
kostnadsökningar vilket förutsätts. Då verksamheten bedöms göra ett överskott 
om 500 tkr är behovet endast att justera taxan uppåt för att få ökade intäkter 
om 290 tkr vilket motsvarar 1,45%. Verksamhet teknik föreslår därför en 
justering av brukningsavgifterna med 1,5% fr o m 2018-01-01.  

Underlag för beslut 

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Töreboda.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin ” Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2018”.   
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Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
 





 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 207                                                   Dnr 2017/00378  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar: 

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i kommunens VA-Taxa med +35 procent fr.o.m. 
2018-01-01 

2. Brukningsavgifterna (§§ 14-17) i kommunens VA-taxa med +1,6 procent fr. o m 2018-
01-01 vilket medför att VA-kollektivet kan investera för ytterligare 7 100 tkr (totalt 
9 000 tkr) per år och finansiera kapitalkostnader för detta.  

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet 
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den 
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 
143 000 kr i Gullspångs kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det 
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så. 
 
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i 
aktuella och nyligen genomförda projekt inom MTG: 
 

 Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet 

 Ny bostadsgata i kvarteret Hästen, Töreboda ca 180 tkr per fastighet 

 Enstaka anslutningar inom MTG i genomsnitt ca 200 tkr per fastighet 

 

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora 
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar 
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 % per år för att 
räknas som skäligt och rättvist. 

Verksamhet teknik föreslog inför år 2017 därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i 
Gullspångs kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35 % fr.o.m. 2017-01-01 
vilket också senare beslutades i kommunfullmäktige. Med den föreslagna höjningen 
fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån med 
självfinansierande anläggningsavgifter nåddes inte vilket betyder att Va-kollektivet 
fortsatt har fått eller kommer att få subventionera nyanslutningar med 
brukningsavgifter som hela VA-kollektivet betalar.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 207 (forts.)                                                   Dnr 2017/00378  

Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är en vanligt 
förekommande bland Sveriges kommuner. 

I MTG-kommunernas övergripande VA-plan föreslås att anläggningsavgifterna 
stegvis (+35% per år under åren 2017-2019) höjs upp till en nivå på omkring 200 tkr 
för en genomsnittsvilla. 

Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av 
anläggningsavgifterna inför år 2018 görs med +35%. 

 

VA-taxans brukningsavgifter 
 

Under några års tid har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att 
VA-kollektivet finansieras till 100 % av taxans avgifter. Årligen har verksamheten 
avskrivningskostnader på ca 1 900 tkr för historiska investeringar och de sista åren 
har de årliga investeringsvolymerna anpassats till avskrivningsnivån för att inte öka 
kapitalkostnaderna för verksamheten. Inför år 2017 justerades brukningsavgifterna 
bland annat för att skapa ett utrymme att kunna öka den årliga investeringstakten 
vilket också det prognostiserade resultatet för år 2017 bekräftar möjligheten till. För 
att hålla en rimlig nivå på reinvesteringar i befintliga anläggningar föreslås i antagen 
VA-plan en årlig investeringsvolym om 9 000 tkr. För att verksamheten ska klara att 
bära de kapitalkostnader som dessa investeringsvolymer krävs en intäktsökning för 
verksamheten motsvarande ca 3 % per år. I och med att verksamheten i nuläget visar 
ett överskott finns redan ett utrymme att investera för ca 3 000 tkr år 2018. För att nå 
investeringsvolym på 9 000 tkr krävs dock en taxeökning på 1,53 % givet att 
verksamheten lyckas effektivisera i takt med de generella kostnadsökningarna likt 
tidigare år vilket verksamheten bedömer är möjligt. Med bakgrund av detta föreslår 
verksamhet teknik att en justering av brukningsavgifterna görs med +1,6 %. Detta 
förutsätter även att kommunfullmäktige beslutar tilldela VA-verksamheten ytterligare 
7 100 tkr i investeringsmedel jämfört med liggande budgetförslag om 1 900 tkr till 
totalt 9 000 tkr.   

Underlag för beslut 

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Gullspång.  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ” Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2018”.   

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-30  
Dnr: 2017/00378   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för 
år 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun 
justerar: 

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i kommunens VA-Taxa med +35 
procent fr.o.m. 2018-01-01 

2. Brukningsavgifterna (§§ 14-17) i kommunens VA-taxa med +1,6 
procent fr. o m 2018-01-01 vilket medför att VA-kollektivet kan 
investera för ytterligare 7 100 tkr (totalt 9 000 tkr) per år och finansiera 
kapitalkostnader för detta.  

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en 
fastighet till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att 
ordna den allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en 
normalvilla ca 143 000 kr i Gullspångs kommun samtidigt som 
genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra 
en anslutning är betydligt högre än så. 
 
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger 
på i aktuella och nyligen genomförda projekt inom MTG: 
 

- Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet 
- Ny bostadsgata i kvarteret Hästen, Töreboda ca 180 tkr per fastighet 
- Enstaka anslutningar inom MTG i genomsnitt ca 200 tkr per fastighet 
-  

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora 
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande 
domar pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50% per år 
för att räknas som skäligt och rättvist. 

Verksamhet teknik föreslog inför år 2017 därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-
13) i Gullspångs kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35% fr. o. m. 
2017-01-01 vilket också senare beslutades i kommunfullmäktige. Med den 
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föreslagna höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men 
nivån med självfinansierande anläggningsavgifter nåddes inte vilket betyder att 
Va-kollektivet fortsatt har fått eller kommer att få subventionera nyanslutningar 
med brukningsavgifter som hela VA-kollektivet betalar. Att subventionera 
anläggningsavgifter med brukningsavgifter är en vanligt förekommande bland 
Sveriges kommuner. 

I MTG-kommunernas övergripande VA-plan föreslås att anläggningsavgifterna 
stegvis (+35% per år under åren 2017-2019) höjs upp till en nivå på omkring 
200 tkr för en genomsnittsvilla. 

Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av 
anläggningsavgifterna inför år 2018 görs med +35%. 

 
VA-taxans brukningsavgifter 
 
Under några års tid har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder 
att VA-kollektivet finansieras till 100% av taxans avgifter. Årligen har 
verksamheten avskrivningskostnader på ca 1 900 tkr för historiska investeringar 
och de sista åren har de årliga investeringsvolymerna anpassats till 
avskrivningsnivån för att inte öka kapitalkostnaderna för verksamheten. Inför 
år 2017 justerades brukningsavgifterna bland annat för att skapa ett utrymme att 
kunna öka den årliga investeringstakten vilket också det prognostiserade 
resultatet för år 2017 bekräftar möjligheten till. För att hålla en rimlig nivå på 
reinvesteringar i befintliga anläggningar föreslås i antagen VA-plan en årlig 
investeringsvolym om 9 000 tkr. För att verksamheten ska klara att bära de 
kapitalkostnader som dessa investeringsvolymer krävs en intäktsökning för 
verksamheten motsvarande ca 3% per år. I och med att verksamheten i nuläget 
visar ett överskott finns redan ett utrymme att investera för ca 3 000 tkr år 
2018. För att nå investeringsvolym på 9 000 tkr krävs dock en taxeökning på 
1,53% givet att verksamheten lyckas effektivisera i takt med de generella 
kostnadsökningarna likt tidigare år vilket verksamheten bedömer är möjligt. 
Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av 
brukningsavgifterna görs med +1,6%. Detta förutsätter även att 
kommunfullmäktige beslutar tilldela VA-verksamheten ytterligare 7 100 tkr i 
investeringsmedel jämfört med liggande budgetförslag om 1 900 tkr till totalt 
9 000 tkr.   

Underlag för beslut 

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Gullspång.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin ” Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2018”.   

 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Gullspång  





 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 183                                                   Dnr 2017/00014  

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden 2017 i 
samband med prognos 3 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll för 
delårsbokslut och prognos 3, 2017.        

Bakgrund 

Vid varje prognostillfälle, delår samt bokslut ska en uppföljning ske av nämndens 
arbete med intern kontroll. Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de 
genomförda kontrollmomenten för halvårsbokslut och prognos 3 2017. 

Vid uppföljningen uppmärksammas fyra punkter med 
avvikelser/förbättringspotential; 

Avvikelser 

• Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer påkallar 
detta till enhetschefer, och det går dock att se att under året har åtgärden haft önskat 
resultat då punkten haft en positiv utveckling. För den aktuella perioden är det endast 
semesteravvikelser som förekommit. 

• "Tillämpning av projektmodellen": Åtgärd: Ledningsgruppen har prioriterat detta 
område och hållit genomgångar både för chefer och medarbetare för hur vårt 
projektarbete ska anpassas till den projektmodell som är beslutad inom kommunen. 
Initiativ tas även för att skapa en tydligare beställare-utförar relation mellan Tekniska 
nämnden och respektive kommunstyrelse.  Arbetet har tydligt visat effekt i 
verksamheten och en större del av projekten sätts nu upp enligt modellen. 

• "Kommunikation": Åtgärd: En rutin som får respektive ansvarig för websidor med 
bestämd frekvens granskar och uppdaterar sidor på webben behöver tas fram. Vid 
kontrollen visar att det stora flertalet webbsidor är uppdaterade dock finns ingen 
fastställd rutin för detta i verksamheten. 

• "Upphandling av varor och tjänster": Åtgärd: Kontroll görs kommunövergripande 
och inte på enhetsnivå. Arbetet med avtalstrohet fortsätter, både mot nya och 
befintliga leverantörer. Arbetet drivs av upphandlingsenheten.  

Underlag för beslut 

Uppföljning av internkontroll i samband med delårsbokslut och prognos 3. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med delårsbokslut och prognos 
3”.   



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 183 (forts.)                                                  Dnr 2017/00014  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-01  
Dnr: 2017/00014   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska 
nämnden i samband med delårsbokslut och 
prognos 3 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll 
för delårsbokslut och prognos 3 2017.        

Bakgrund 

Vid varje prognostillfälle, delår samt bokslut ska en uppföljning ske av 
nämndens arbete med intern kontroll. Verksamhet har upprättat ett förslag till 
uppföljning av de genomförda kontrollmomenten för halvårsbokslut och 
prognos 3 2017. 
Vid uppföljningen uppmärksammas fyra punkter med 
avvikelser/förbättringspotential; 
Avvikelser 
• Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer 
påkallar detta till enhetschefer, och det går dock att se att under året har 
åtgärden haft önskat resultat då punkten haft en positiv utveckling. För den 
aktuella perioden är det endast semesteravvikelser som förekommit. 

• "Tillämpning av projektmodellen": Åtgärd: Ledningsgruppen har prioriterat 
detta område och hållit genomgångar både för chefer och medarbetare för hur 
vårt projektarbete ska anpassas till den projektmodell som är beslutad inom 
kommunen. Initiativ tas även för att skapa en tydligare beställare-utförar 
relation mellan Tekniska nämnden och respektive kommunstyrelse.  Arbetet 
har tydligt visat effekt i verksamheten och en större del av projekten sätts nu 
upp enligt modellen. 

• "Kommunikation": Åtgärd: En rutin som får respektive ansvarig för websidor 
med bestämd frekvens granskar och uppdaterar sidor på webben behöver tas 
fram. Vid kontrollen visar att det stora flertalet webbsidor är uppdaterade dock 
finns ingen fastställd rutin för detta i verksamheten. 

• "Upphandling av varor och tjänster": Åtgärd: Kontroll görs 
kommunövergripande och inte på enhetsnivå. Arbetet med avtalstrohet 
fortsätter, både mot nya och befintliga leverantörer. Arbetet drivs av 
upphandlingsenheten. 
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Underlag för beslut 

Uppföljning av internkontroll i samband med delårsbokslut och prognos 3. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med delårsbokslut och 
prognos 3”.   
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef 
 



MARIESTAD KOMMUN

INTERNKONTROLLPLAN

Datum: 170831 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: Prognos, Delår, Helår Kontroll saknas: Ingen kontroll genomförd.

R1 R2 R3
Kontroll 

saknas

1 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

2 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

3 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 x

8 Återrapportering av aktuella uppdrag
Att uppföljning av 

uppdragslistan utförs.

Se tekniska nämndens 

protokoll
Manuell Inför varje prognostillfälle Nämndsekreterare TNAU x

9

Rapportering av betydande 

avvikelser i investeringsprojekt (lägst 

100 tkr. I projekt 1-10 mnkr 10%)

Stämma av att redovisning av 

betydande ekonomiska 

avvikelser i investeringsprojekt 

gjorts.

Kontinuerlig genomgång av 

utfallet i berörda projekt
Manuell Inför varje prognostillfälle Avdelningschef Verksamhetschef x

10 Tillämpning av projektmodellen

Avstämning av att 

projektmodellen tillämpas i 

Verksamhet Tekniks projekt

Kontroll av att projekten som 

pågår har en Beställning, 

Projektledare och en 

Styrgrupp.

Manuell Inför varje prognostillfälle Avdelningschef Verksamhetschef x

Kontrollmetod Typ av kontrollProcess/rutin/system

Resultat

Nr Kontrollmoment Kontrollfrekvens Kontrollansvarig Rapportering till

9/11/2017
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 184                                                   Dnr 2016/00018  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med 
prognos 3 och delårsrapport 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 3 och delårsrapport.   

Bakgrund 

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska 
styra nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030. 

Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre 
samverkande kommuner. 
 
I samband med prognos 1 och 2 rapporterade verksamheten att samtliga mål för 
2017 kommer att nås. Även nu i prognos 3 och delårsrapporteringen bedömer 
verksamheten att samtliga nämndmål kommer att nås innan årets slut då de planerade 
aktiviteterna fortlöpt på ett bra sätt  

Underlag för beslut 

Målprognos 3.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska 
nämndens mål 2017 i samband med prognos 3 och delårsrapport”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-29  
Dnr: 2016/00018   
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 Verksamhet teknik 
 

Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 3 och delårsrapport 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 3 och delårsrapport.   

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Målprognos 3.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 3 och delårsrapport”.      
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
 



 

 

 
 
 
Målprognos 3 
 
Teknisk nämnd 
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Nämndmål 2 ....................................................................................................................................................... 3 

Nämndmål 3 ....................................................................................................................................................... 3 

Etappmål 3 ......................................................................................................................................................... 3 
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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. 

Kommentar 

Under första halvåret har stort focus legat på att utföra beslutade åtgärder för säkra skolvägar till Unica och Prisma. 

Planering och projektering för utsatta passager i Gullspångs och Törebodas kommuner har utförts. 

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. 

Kommentar 

De för året identifierade platserna att åtgärda har till största delen genomförts redan under första halvåret. 

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. anslut-ningsavgift. 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 
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Kommentar 

Ett projekt är uppstartat för att detaljprojektera överföringsledningar m.m. till områdena Askevik och Moviken. 
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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. 

Kommentar 

Stora insatser har genomförsts på Vadsbogymnasiet inom ramen för  EPC-projektet. Ett arbete har gjorts för att byta ut  gamla fossila värmepannor. 

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. 

Kommentar 

Skötselplaner arbetas fram för att täcka rutiner för såväl provtagningar på vattenkvalitét som att hålla rent och snyggt. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 185                                                   Dnr 2017/00388  

Text till delårsbokslut år 2017 för tekniska nämndens 
verksamheter i Mariestad, Töreboda och Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks text till delårsbokslutet gällande 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner för år 2017.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för 
perioden januari till augusti 2017 för nämndens verksamheter i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång.   

Underlag för beslut 

Verksamhetsberättelse tekniska nämndens verksamheter delårsbokslut 2017. 

Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad. 

Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda.  

Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång rev. 
2017-09-04.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Godkännande av text till delårsbokslut år för 
tekniska nämndens verksamheter i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks text till delårsbokslutet 
gällande Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner för år 2017.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för 
perioden januari till augusti 2016 för nämndens verksamheter i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång.   

Underlag för beslut 

Verksamhetsberättelse tekniska nämndens verksamheter delårsbokslut 2017. 
 
Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad. 
 
Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda.  
 
Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång.      
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Godkännande av 
text till delårsbokslut år för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång” .  

 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
 



 

 

 

 

 

 

 

Delårsrapport 2017 Gullspångs kommun 
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Verksamhetsberättelse 

Gemensamma nämnder 

Viktiga händelser och utveckling under året 

Fastighet: Skollokalsprojektet pågår. Gullstensskolans utemiljö, skolbespisning och 

slöjdbyggand är under färdigställande, Regnbågsskolan, projekteras. Upphandling och 

förberedelser för renovering av Hova Hotell. På Lysmaskens förskola är takarbeten strax 

färdigställda. 

Gata: Ett arbete har genomförts för att planera för säkrare trafikmiljöer kring skolor och 

förskolor. E20 ombyggnaden har inneburit en del kringarbeten med kort varsel. 

VA: Det gamla reningsverket i Otterbäcken har rivits. VA-saneringar har planerats och till 

viss del genomförts på Storängsgatan och Åsterudsvägen. Även på VA har E20 ombyggnaden 

krävt engagemang och arbetsinsatser. 

Ett färdigt förslag till formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova 

vattentäkt har tagits fram. 

Kart & Mät: Webbkartor på kommunens hemsida. Kvalitetsförbättring av kartmaterialet i 

Delebäck 

Uppföljning ekonomi 

Resultatsammanställning 

Kommentar till resultat 

Prognosen till delårsrapporten visar på ett underskott för den skattefinansierade vht med 

300 tkr, medan den avgiftsfinansierade vht uppvisar ett prognostiserat överskott om 150 tkr. 

Kostnaderna för bostadsanpassning prognostiseras överskrida budget med ca 300 tkr på 

årsbasis. 

VA har något lägre kostn. för personal samt energi, vilket skapar utrymme för mer 

underhållsåtgärd. på verken. 

Fastighet: Kostn. för underhåll och reparation ligger strax under budget. Årets första halva har 

börjat tillfredsställande gällande energi- och personalkostnad. Beräknas exkl. 

bostadsanpassning att hålla budget. 

Gata: Åtgärderna framtagna i samband med det prognostiserade underskottet i Prognos 1 har i 

prognosen till delårsrapporten följts upp, och dessa tillsammans med återhållsamhet på 

kostnadssidan gör att Gata fortsatt i delårsrapporten lämnar en prognos i nivå med budget. 

Städ: beräknas gå mot budget. Investeringar samt kompetensutb. inplanerade under hösten. 

Kart & Mät: beräknas att gå mot budget. 

Investeringar 

Totalt sett ser vi inga nämnvärda avvikelser vare sig i tid eller medel. 

Fastighet: Skollokalsprojektet och arbeten på Lysmasken förskola är del av det som pågår. 

Hotellet ligger i röret. Innan året är slut bör projektet med ventilationsarbeten på 

kommunledningskontoret vara igång, underlag för upphandling är framtaget. 
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Gata och VA: De större investeringarna som är planerade genomförs under hösten. 

  

  

  

  

  

Framtiden 

Genomförandet av Skollokalsprojektet pågår i år och under 2018, arbeten med inomhusmiljö 

och energi är frågor som är aktuella och blir alltmer viktiga framöver. 

Ett arbete är uppstartat för att på ett mer samlat sätt ta ansvar och planera för skötsel av 

kommunens alla ytor. 
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Verksamhetsberättelse Tekniska nämndens 

verksamheter i samband med delårsbokslut 2017 

Ledning 

I ledningsgruppen har fokus legat på att skapa en tydligare struktur och en röd 

tråd i verksamheten. En verksamhetsplan togs fram under våren där 

förbättringsområden identifierades och handlingsplaner togs fram. 

De första insatserna har legat i att skapa ett bättre informationsflöde internt för att 

skapa förståelse och delaktighet, men också på kommunikation till våra kunder 

och kommuninvånare. Exempelvis har vi tagit fram ett informationsblad internt 

som publiceras varje månad. Där kan våra medarbetare läsa hur det går för oss 

både ekonomiskt och hur vi ligger till mot våra uppsatta mål. Ett annat exempel är 

den projektkarta vi tagit fram för att visa våra kommuninvånare vad vi genomför 

för projekt och vilka projekt som planeras att genomföras den närmsta tiden. 

Ledningsgruppen har även startat upp ett arbete som ska resultera i en bättre 

ekonomisk uppföljning av verksamheten för att på ett tydligare sätt redovisa vart 

våra ekonomiska utmaningar ligger och på så sätt också göra rätt prioriteringar i 

de åtgärder vi tar fram. 

Fortsättningsvis sker ett arbete med att skapa en verksamhet, en MTG-

verksamhet där kommungränserna blir mindre betydelsefulla för våra 

medarbetare. På detta sätt kommer vi att skapa en större flexibilitet och på sikt 

också en ökad effektivitet. 

 

Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningen har under större delen av 2017 saknat en avdelningschef. 

Detta har ökat arbetsbelastningen för hela avdelningen där man fått hjälpas åt att 

täcka upp där det behövts. Allt i en period då avdelningen har väldigt hög 

belastning och stora krav på leverans från alla tre kommunerna framförallt i 

investeringsprojekten. 
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Rekryteringen av en ny fastighetschef var segdragen, men tills slut lyckades vi gå i 

mål med en kandidat vi tror mycket på. Robert Malmgren, 42 år, senast från ÅF-

konsult börjar hos oss i början av september. I Mariestad har vi även fått en ny 

förvaltare i Dan Hjalmarsson, tidigare VVS- och energiingenjör i vår organisation, 

tillträdde sin nya tjänst i början av sommaren då den förra förvaltaren gick till nya 

utmaningar. 

En lång rad projekt har pågått under första halvåret. Stora förskol- och 

skolprojekt i alla tre kommunerna, förberedelse för ombyggnad av badhus, Hova 

hotell, EPC och byte av pannor, nytt LSS-boende och rivningen av 

Vänershofshallen för att nämna några. 

Med de höga leveranskraven är det tydligt att ytterligare projektledningsresurser 

behöver tillföras organisationen. En rekrytering startades upp innan sommaren 

 

Städavdelningen 

Under första delen av året genomfördes en kundundersökning där våra kunder 

fick möjligheten att ge oss feedback och underlag för ett förbättringsarbete. 

Sammanfattningsvis behöver vi bli bättre på att kommunicera med våra kunder 

löpande, men också kommunicera vad som ingår i vår leverans. Ett 

förbättringsarbete har startats upp tillsammans med medarbetarna. 

Städavdelningen har under en längre tid varit drabbade av en hög sjukfrånvaro där 

man under det första halvåret har haft ett trendbrott. Sjukfrånvaron går succesivt 

nedåt och närmar sig normala nivåer tack vare ett aktivt arbete i frågan. 

 

Kart- och Mätavdelningen 

På Kart- och Mätavdelningen har första halvåret fortsatt präglats av en hög 

efterfrågan på avdelningens tjänster. Detta är naturligtvis kopplat till allt 

nybyggande och planer på nybyggande som äger rum inom MTG. Avdelningen 

har också varit proaktiva och tagit flera uppskattade utvecklingsinitiativ för att 

förbättra kartfunktionerna som kommunernas alla verksamheter använder sig av. 

Även förbättringar i kartservicen ut till våra medborgare har förbättrats. I april 

utsågs avdelningen till ”Månadens medlem i GIS-väst”, en utmärkelse som vittnar 

om att vi har en verksamhet som ligger i framkant inom sitt område. 

 

VA, Gata och Projekt 

Även på VA- och gatuavdelningen har flera organisatoriska förändringar skett. De 

flesta på rund av det generationsskifte avdelningen är inne i. Flera 
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pensionsavgångar har skett och de flesta har även ersatts under våren. Inom 

Gata/Trafik lyckades vi äntligen gå i mål med rekryteringen av en ny gatuingenjör, 

Johnny Andersson senast från Skövde kommun, började hos oss i maj. Inom 

Gata/Trafik har mycket arbete lagts på att planera och bygga säkra skolvägar i 

form av nya GC-vägsträckor och anpassade passager. Ett arbete är också 

uppstartat för att få fram tydliga driftinstruktioner inom Gata/Trafik. 

Driftinstruktioner som ska tydliggöra det uppdrag verksamheten har inom 

området. Ulf Johansson, senast från Caverion, började hos oss som ny 

serviceenhetschef den 1 juli och har ersatt Jan-Olof Lundgren som efter lång och 

trogen tjänst gick i pension i samma veva. På enhet Park har man också flera nya 

medarbetare. Medarbetare som kommit in i en verksamhet som har ett härligt 

”go” just nu. Den skötselplan som beslutades kring årsskiftet har hittills fallit väl 

ut där flertalet samtal och insändare har inkommit med beröm till verksamheten. 

I det nya nu delvis inflyttningsbara området Sjölyckan har det fortsatt att byggas 

infrastruktur i form av VA-ledningar och lokalgator parallellt med att nya 

tomtägare bygger sina nya hus. Projektet med att byta VA-ledningar i 

Stockholmsvägen har fortsatt och nu i höjd med Sjöhagaparken har parken fått ett 

helt nytt utseende för att avlasta dagvattensystemet. 

Inom VA har man under första halvåret 2017 återtillsatt vakanta tjänster genom 

rekryteringen av chef för enhet ledningsnät, utredningsingenjör till enhet 

ledningsnät och två driftstekniker; en för avloppsreningsverk och en för 

vattenreningsverk. 

Avdelningen har också förstärkts genom att en ytterligare miljöingenjör och en 

VA-strateg har anställts, detta för att avlasta organisationen men också för att öka 

takten i arbetet med att upprätta nya vattenskyddsområden och genomförandet av 

VA-plan MTG 2016-2026.  

Den del av verksamheten som hanterar vatten- och avloppsreningsverk har 

genomgått en organisationsförändring som bland annat innebär att arbetsledare 

för avloppsreningsverk har tillsats och att rekryteringsprocess för arbetsledare till 

personalen som arbetar på vattenverken pågår.  

Ett färdigt förslag till formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för 

Hova vattentäkt har tagits fram och arbetet för ett antagande av nytt 

vattenskyddsområde fortsätter under hösten. En ny tillståndsansökan för 

Mariestads avloppsreningsverk är inskickad till Länsstyrelsen och upphandling 

pågår för att genomföra åtgärder på Töreboda avloppsreningsverk och Hajstorps 

avloppsreningsverk. Under hösten kommer provfällning utföras på Gullspångs 

avloppsreningsverk med mål om att förbättra processen med ny 

fällningskemikalie. Mariestads avloppsreningsverk har anslutits till fjärrvärmenätet 

och säljer numera överbliven gas för värmeutvinning. Avdelningen har arbetat 
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aktivt med att ytterligare säkra dricksvattenleveransen genom idrifttagandet av ett 

ytterligare borrhål för råvatten på Torsö, investering i utrustning för snabb 

nödvattenleverans i händelse av vattenbrist och genom att ha påbörjat ett arbete 

för att ytterligare säkra dricksvattenproduktionen för framtiden på Lindholmens 

vattenverk i Mariestad. 

Den sista tidens torra väderlek har skapat kapacitetsproblem framförallt i Lugnås 

där verksamheten fick införa bevattningsförbud inför sommarperioden. 

Arbetet med att genomföra MTG-kommunernas gemensamma VA-plan pågår 

genom projekt för att införliva Askevik och Moviken samt Sandbäcken i det 

kommunala verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. 
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Verksamhetsberättelse 

Gemensamma nämnder 

Nämndens uppdrag 

Tekniska nämndens uppdrag består av följande verksamhetsområden: 

 Fastighetsavdelningen, som förvaltar kommunens eget ägda byggnader och är också 

den verksamheten som driver de investeringsprojekt som rör fastigheterna 

 Städavdelningen, som i huvudsak städar i kommunens verksamhetslokaler 

 Gatuavdelningen, som dels ansvarar för att kommunens gator och torg är hela och 

säkra och dels skötseln av parker och grönytor. Under gatuavdelningen ligger också 

trafikfrågorna. 

 Kart- och Mätverksamheten, som ansvarar för att kommuners kartor är uppdaterade 

och att fastighetsgränser och byggnader är inmätta. Att ständigt utveckla 

kartinformationen och göra den tillgänglig såväl inom kommunens verksamheter som 

till medborgarna ligger inom ansvarsområdet. 

 VA-avdelningen, som ansvarar för att producera ett dricksvatten med god kvalitet och 

samtidigt rena det spillvatten som uppstår med våra avloppsreningsverk. 

Viktiga händelser under året 

Fastighet: Behovet av lokaler till skola och förskola är fortfarande stort. Renovering av 

Centralskolans Hus-D är klart och nu pågår arbetet med elevcafé och planering för kommande 

etapper. Björkängsskolan har fått ytterligare lokaler. 

Gata: En anpassning och omgestaltning av delar av Östra Torggatan är genomförd till ett 

mycket gott resultat. Utbytet av gatubelysningen till LED är påbörjad dock med ett ordentligt 

eftersläp i genomförandet av den entreprenör vi anlitat. 

VA: Arbete med för att ta fram underlag för den ombyggnad av Töreboda avloppsreningsverk 

som planeras. Upphandling av entreprenör har pågått under sommaren. 

Kart & Mät: Webbkartor på kommunens hemsida, mätning KV Hästen, Fölet samt 

Kanalparken. Projekteringsmätning Sötåsenvägen. 

Uppföljning ekonomi 

Kommentar till prognos 

Prognosen till delårsrapporten visar på ett underskott för den skattefinansierade vht med 

800 tkr, medan den avgiftsfinansierade vht uppvisar ett prognostiserat överskott om 500 tkr. 

Underskottet återfinns inom Fastighet, dels beroende av kostnader för installation av en hiss 

på biblioteket med 400 tkr, dels underhållskostnad utöver budget som uppstått i samband med 

pågående investeringsprojekt Kilenskolan belastas med 200 tkr i kostnad för ett nytt 

tillgänglighetsanpassat kök. Ridhuset har fått ett nytt underlag, vilket belastat driftsbudget 

med 100 tkr. Vid Mogårdsvallen har man tagit kostnad motsvarande 110 tkr. 

Åtgärder i form av allmän återhållsamhet bedöms vara tillräckligt. Energikostnaderna är 

fortsatt låga. En medveten plan på att göra mindre men tydligt märkbara underhållsåtgärd 

påverkar kostnaderna. 
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VA har något lägre kostnad för personal samt energi, samt att i avvaktan på större 

investeringsprojekt ligger man lågt med underhållskostnader, detta genererar ett överskott. 

Åtgärder för budget i balans 

Investeringar 

Fastighet: Centralskolans pågående arbeten fortsätter. Lilla Börstorps stödboende är 

överlämnat till verksamheten, så och Björkängs senaste modul. Oklarheter kring hur medel 

för nya lokaler för skola och förskola skall avvändas gör att dessa projekt ligger på is. 

Tillbyggnad Killingen pågår. Pannan i Älgarås är på plats. 

Gata: Omgestaltning och anpassningen av Östra Torggatan har genomförts till ett lyckat 

resultat. Däremot har projektet med utbyte till LED inte motsvarat förväntad leveranstid. 

Entreprenören som är anlitad har inte levt upp till de krav som avtalats. GC väg och Lekplats i 

Kilenområdet ligger efter tidplan. 

VA: En medveten återhållsamhet i att ta investeringsmedel i anspråk har funnits för att hålla 

ett utrymme för ombyggnaden av Töreboda avloppsreningsverk då kostnadsbilden har varit 

osäker. 

Framtiden 

Fastighet: Nya lokaler till skola och förskola, samt arbeten med inomhusmiljö och energi är 

frågor som är aktuella. Det allt mer tydliga behovet av underhåll i våra fastigheter ger en 

kostnadsutveckling som kräver omtag och prioriteringar. 

VA: Under hösten väntas projektet att bygga om Töreboda avloppsreningsverk gå in i en 

genomförandefas. Organisatoriska anpassningar och förändringar har skapat möjlighet att 

hålla den målsatta reinvesteringsnivån framåt. 

Gata: Att komma i mål med LED-utbytet är ett prioriterat projekt, precis som att komma 

igång med de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna kring först och främst GC-passager. En 

underhållsplan arbetas fram för att kunna göra rätt avvägda satsningar på 

beläggningsunderhåll. 
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Tekniska nämnden 

 

Tekniska nämndens verksamheter har under första halvåret genomgått flertalet personalför-

ändringar oftast beroende på pensionsavgångar där mycket erfarenhet försvunnit ut och nya 

ögon kommit in, men också rena förstärkningar för att klara av de leveranskrav som verksam-

heterna har på sig främst kopplat till de stora investeringsvolymerna. 

I kärnverksamheten, driften, har stort fokus lagts på skötseln av det offentliga rummet vilket 

också fått en hel del positiv respons från våra medborgare och turister framförallt när det gäl-

ler de blomsterarrangemang som prytt staden. Den av husbilsgäster flitigt besökta ställplatsen 

i yttre hamnen har haft ett högt tryck och det har blivit tydligt att det krävs bättre servicefunkt-

ioner och struktur för att området ska fungera på ett bra sätt med så mycket besökare. Den 

nederbördsfattiga och milda vintern och vidare våren och försommaren har inneburit positiva 

effekter på så väl uppvärmningskostnader som energiförbrukningen i stort, men det har också 

fört med sig negativa konsekvenser som rekordlåga grundvattennivåer med bland annat be-

vattningsförbud i Lugnås som följd. Ett större antal vattenläckor än normalt tros också kunna 

kopplas till de torra markförhållandena.   

 

Under det första halvåret har en större mängd investeringsprojekt pågått. De två grundsko-

lorna Prisma och Unica har färdigställts, energieffektiviseringsprojektet (EPC) på Vadsbo-

gymnasiet är i slutfas och Ullervads skola är klar. Renoveringen av stadsbiblioteket är färdig-

ställd och Tunaholmsskolans renovering har påbörjats. Det riktade fastighetsunderhållspro-

jektet har pågått och kommer att pågå parallellt, där löpande kontakter och ett nära samarbete 

med verksamheterna är nödvändigt för att minimera störningarna. Skolsalar, korridorer och 

samlingssalar är det som renoveras. Utvändig miljö och belysning ses över och kompletteras. 

I förekommande fall åtgärdas ”enkelt avhjälpta hinder” för att skapa en bättre tillgänglighet 

till våra fastigheter. 

 

Om- och tillbyggnad av Mariestads ridanläggning är helt klar, även Rotundan och ny förskola 

i Tidavad är färdigställd.  

Upphandlingen av två stycken nya förskolor är avklarad och startas upp med projekterings-

möten under sensommaren. 

Renovering av förskolan Sikelvingen har färdigställts och på förskolan Skrivaren börjar in-

vändig renovering med nya ytskikt. 

 

Flertalet VA-projekt har pågått för att förnya det befintliga VA-systemet, där Stockholmsvä-

gen och den nya Sjöhagaparken är det som märkts tydligast. Sjöhagaparken blir en kombine-

rad rekreation och dagvattenpark där satsning gjorts även på trygghetskänslan då gatubelys-

ning satts upp längs den nya gångstigen. Den VA-plan som antogs av kommunfullmäktige vid 

årsskiftet är nu i en genomförandefas där det första stora utbyggnadsprojektet till områdena 

Askevik och Moviken har kommit igång med planering och projektering. 

Cykelnätsplanen är också i genomförandefas med beläggningsförbättringar och nya sträckor 

har projekterats inför höstens byggnation. 

Ett stort arbete har genomförts för att skapa säkra skolvägar till de två nya skolorna där det 

förutom nya gång-och cykelstråk och upphöjda övergångsställen även har anlagts en ny cirku-

lationsplats på Marieforsleden. 

 

I det nya nu delvis inflyttningsbara området Sjölyckan har det fortsatt att byggas infrastruktur 

i form av VA-ledningar och lokalgator parallellt med att nya tomtägare bygger sina nya hus. 

Både i Sjölyckan och i Marieäng har det byggts nya hus där vår kart- och mätverksamhet 
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hjälper den nya tomtägarna att sätta ut och mäta in byggnader. Under första halvåret har 20 st. 

husutsättningar genomförts. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 208                                                   Dnr 2016/00730  

Rapport Kritik på teknik 2016 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde 2017-01-24 redovisades resultatet av 
undersökningen ”Kritik på teknik 2016”. Verksamhet teknik redovisade även ett 
förslag till handlingsplan som kompletterades och fastställdes av nämnden. Beslut 
togs att verksamhet teknik i samband med halvårs- och helårsbokslut ska redovisa 
hur arbetet med handlingsplanen fortlöper. 

 

Under första halvåret har flera punkter på handlingsplanen genomförts och flera har 
startat upp och följer tidplan. Dock ligger verksamheten efter tidplan med några av 
punkterna.   

Underlag för beslut 

Handlingsplan Kritik på Teknik 2016 MTG halvårsbokslut 2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
handlingsplan i samband med halvårsbokslut gällande undersökningen Kritik på 
teknik 2016”  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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 Verksamhet teknik 
 

Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av handlingsplan i samband med 
halvårsbokslut gällande undersökningen Kritik på 
teknik 2016 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde 2017-01-24 redovisades resultatet av 
undersökningen ”Kritik på teknik 2016”. Verksamhet teknik redovisade även 
ett förslag till handlingsplan som kompletterades och fastställdes av nämnden. 
Beslut togs att verksamhet teknik i samband med halvårs- och helårsbokslut ska 
redovisa hur arbetet med handlingsplanen fortlöper. 
 
Under första halvåret har flera punkter på handlingsplanen genomförts och 
flera har startat upp och följer tidplan. Dock ligger verksamheten efter tidplan 
med några av punkterna.   

Underlag för beslut 

Handlingsplan Kritik på Teknik 2016 MTG halvårsbokslut 2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
handlingsplan i samband med halvårsbokslut gällande undersökningen Kritik på 
teknik 2016”  

 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
 



Handlingsplan Kritik på Teknik 2016

Handlingsplan Kritik på Teknik 2016 MTG

Aktivitet Ansvarig
Tidplan för 

genomförande Status

Genomföra en grundorsaksanalys för att klarlägga vad som orsakar det dåliga 
resultatet på Gator

Ledningsgruppen
Kvartal 2-2017 Ej klar

Se över kontaktinformation på hemsidan samt tydliggöra kontakt för 
felanmälan Ledningsgruppen Kvartal 1- 2017 Klart

Förbättra intern kommunikation så att webbansansvariga får tillgång till info 
för publicering Ledningsgruppen Kvartal 2- 2017 Pågår

Uppdatera sökord i växeln så att växeltelefonister får bättre träffsäkerhet Teknisk chef Kvartal 1- 2017 Pågår

Skapa en ny sida på webben med info om Va-och Gatuprojekt Kart o Mät Kvartal 2- 2017 Klart

Införandet av felanmälan- och synpunktssystemet Infra Control på bredare 
front internt Driftcenteransvarig Kvartal 1- 2017 Klart

Ta fram rutiner för att marknadsföra genomförda arbeten/projekt Kvartal 1- 2017 Ej startat

Se över möjligheten av "onlineinformation" vid snöröjningstillfällen Kvartal 3- 2017 Ej startat

Utse/tydliggöra ansvar för info till hemsidor Avdelningschefer Kvartal 1- 2017 Klart

Skapa och kommunicera skötselplaner för Parkområden Parkchef Kvartal 2- 2017 Klart

Genomföra egen enkätundersökning Kvartal 4- 2017 Uppstartat

Status 170829
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 210                                                   Dnr 2017/00323  

Skötsel för lekplats i Stadsparken 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser att uppdraget är utfört.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde 2017-06-14 gav nämnden verksamhet teknik att 
se över lekplatsen i stadsparken då denna var i stort behov av skötselinsats. 

Verksamhet Teknik gjorde skyndsamt dagarna efter sammanträdet en insats med 
ogräsrensning och allmän uppstädning.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 149/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Skötsel för lekplats i 
Stadsparken i Mariestad ”.     

 

Expedierats till: 
Enhetschef park/hamn Jan Larsson 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Skötsel för lekplats i Stadsparken i Mariestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser att uppdraget är utfört.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde 2017-06-14 gav nämnden verksamhet 
teknik att se över lekplatsen i stadsparken då denna var i stort behov av 
skötselinsats. 
Verksamhet Teknik gjorde skyndsamt dagarna efter sammanträdet en insats 
med ogräsrensning och allmän uppstädning.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 149/2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Skötsel för lekplats 
i Stadsparken i Mariestad ”.     
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
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Tekniska nämnden 

Tn § 149                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

 

EPC 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa utfallet av EPC-projekt. 

 

Lekplats i stadsparken 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger tekniska nämnden verksamhet 
teknik i uppdrag att se över skötseln för lekplatsen som finns i Stadsparken i 
Mariestad då den är eftersatt.  

  
Projektredovisning 

Efter yrkande från Lars Göran Kvist (S) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa fördelning av medel för projekt som tas ur investeringsram.  

 

Riktlinjer för hastigheter 

Efter yrkande från Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ger tekniska nämnden 
verksamhet teknik i uppdrag se över riktlinjer för tätortshastigheter i 
trafiksäkerhetsprogrammet. 

 
Trafikmiljö vid Björkängsskolan 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att se över trafikmiljön vid Björkängsskolan i Töreboda.  

 

Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning 

Efter yrkande från Anders Bredelius (M) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att utreda möjligheten att även koppla in Dyrenäs till Skövdes allmänna va-
anläggning.       
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 192                                                   Dnr 2017/00305  

Tennisbanor vid Centralskolan i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Töreboda Tennisklubb har till Töreboda Kommunstyrelse inkommit med en 
skrivelse gällande de gamla tennisplanerna vid Centralskolan. Kommunstyrelsen har 
överlämnat ärendet till tekniska nämnden.  
 
På tennisbanorna avser kommunen att bygga en multisport-arena för spontanidrott. 
Tennisklubben informerar om att de fortfarande har utrustning kvar på platsen i 
form av en bevattningsanläggning. Verksamhet teknik har varit i kontakt med 
klubbens ordförande Per-Arne Leijon och kommit överens om att utrustningen ska 
plockas bort genom kommunens försorg i samråd med tennisklubben i samband 
med att markarbeten påbörjas.  

Underlag för beslut 

Skrivelse från Töreboda tennisklubb.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Tennisbanor vid Centralskolan i Töreboda”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda för kännedom 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Tennisbanor vid Centralskolan i Töreboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Töreboda Tennisklubb har till Töreboda Kommunstyrelse inkommit med en 
skrivelse gällande de gamla tennisplanerna vid Centralskolan. Kommunstyrelsen 
har överlämnat ärendet till tekniska nämnden.  
 
På tennisbanorna avser kommunen att bygga en multisport-arena för 
spontanidrott. Tennisklubben informerar om att de fortfarande har utrustning 
kvar på platsen i form av en bevattningsanläggning. Verksamhet teknik har varit 
i kontakt med klubbens ordförande Per-Arne Leijon och kommit överens om 
att utrustningen ska plockas bort genom kommunens försorg i samråd med 
tennisklubben i samband med att markarbeten påbörjas.  

Underlag för beslut 

Skrivelse från Töreboda tennisklubb.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Tennisbanor vid Centralskolan i Töreboda”.      
 
 

Jim Gustavsson 
Fastighetsförvaltare  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  
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Töreboda Kommunstyrelse
Box 83

545 22 TöREBODA

Töreboda den 2 juni 2017

Det har via Mariestadstidningen (se bifogad afökel) kommit Töreboda Tennisklubb till
kännedom att kommunen nu tagit beslut om vad som ska hända med tennisbanorna vid
Centralskolan. Kommunstyrelsen har fått information om a« bevattningsanläggnin7en
tillhör tennisklubben (se bifogad kopia). När klubben idag inspekterade banorna så
kunde vi konstatera att fyra av åtta sprinkler blivit övertäckta av fyllnadsmaterial. Det
måste ha hänt i samband med att en del markarbeten gjorts strax intill anläggningens
stängsel. Vi kan inte avgöra om dessa fyra sprinklers tagit skada eftersom vi inte längre
har tillgång till några nycklar. Klubben har i och med kommunens ställningstagande
tagit beslut om att avyttra allt det material som tillhör klubben. Där ingår även den
automatiska bevattningsanläggningen. vi behöver därför snarast träffa en från
kommunen ansvarig tjänsteman och fatta beslut om hur vi smidigast kan lösa detta.
Bifogar manual och användainstruktion som visar hur anU77nin7en är applicerad. Elen
är framdragen från kulturskolans byggnad och vattnet kommer från Kilsgatan (vattnet
har varit avstängt sedan hösten 2013 men elen är enbart avstängd i styrskåpet).
Undertecknad ser fram emot att få kontakt med behörig personal snarast möjligt!

Med vänliga hälsningar

7;7:'i:. PerLArne L@on/Ordförande



Fredag2juni20l7 MT

+

D;arför
förfaller
banorna

A7) <

12 Törebodau:q*i*i*rt

r
TÖREBODA

l

De välskÖtta tenmsba-

norna vid Centralskplan
iTörebodaärettminne
blott. Nu är banornaä
förfall.

!'-
Ogräsethållerpåatttaöver.

F0T0:JENNYALLVIN

Törebodas tennisbanor an-
lades av kommunen 1949.
De kom att bli en stolthet

för kommunen och uföytt-
jades av såväl ortsbor som
turister.

För några år sedan upp-
märksammade Töreboda
tennisklubb kommunen

på behovet av att byta ut
underlaget. Man bad om
kommunalt stöd men det

blev ingen satsning. Sedan
tennisklubben 2013 tog sin
hand från anläggningen har
banorna växt igen. Varför
händer inget? Den frågan
vä«:ks i soöala medier där

bilder på de risiga banoma
valsar runt.

Så sent som för ett år se-

dan ställde MT frågan till
kommunalråd Bengt Sjöberg
(M).

- I dialog med klubben
har vi kommit överens om

att lägga banorna i träda.
Det finns pengar anslagna
till en multisportarena, sa
Sjöberg då.

Tennisklubben har sedan

dess frågat kommunen om
man vill köpa det material
som klubben har magasi-
nerat för banorna samt en

bevattningsanläggning, för
totalt 30 0C)0 kronor.

Men från kommunen är

fortfarande beskedet, när
MT frågar, att banorna är
nedlagda och att nytt an-
vändningsområde är en
multisportarena. Investe-
ringsmedel finns för ända-
måletiår.Ennytennisbana
planeras vid campingen, på
andra sidan kanalen. bock

finns inga pengar avsatta
för detta.

JennyAlMn
0506-747961

Jenny.allvin@
mariestadstidningen.se
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Töreboda Kommunstyrelse
Box 83

545 22 TöREBODA

Töreboda den 4 oktober 2013

Refererar till tidigare skrivelser och samtal med kommunchefen översänder härmed
Töreboda Tennisklubb nyckeln till kommunens tennisbanor vid centralskolan.
Klubben har efter 64 års skötsel tagit beslutet att frånsäga sig fortsatt ansvar av
banorna. Beslutet grundar sig på att det tyvärr finns alltfor få människor som idag vill
ägna sig åt ideellt arbete. Vi överlåter därmed tul kommunstyrelsen att ta beslut om hur
anläggningen fortsatt kan förvaltas på bästa möjliga sätt till gagn fÖr aua invånare.

Klubben har forslat bort det material som tillhör Töreboda tennisklubb så när som på
den automatiska bevattningsan?ä7pin7en. Vi emotser kommunens beslut om banornas
framtid innan klubben vidtar resterande åtgärder.

Med vänliga
Tömboda

/

Pe';-Årne
(0506-47580)

:nnishälsningar
bb

:ijon/Ordförande
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Installation

NOTE

INSTALL RUBBER COVER KITS (IF REQUIRED) ON
SPRINKLER ASSEMBLY PRIOR TO INSTALLING SPRINKLER
ON RISER.

Rubber Cover Kit

1. Remove cap set screw with 1/8" allen wrench and
unscrew cap.

2. Remove riser seal.

Clean and roughen surfaces to be bonded as indicated
in Figure 1. A medium grit emery paper works well
for this procedure.

4. Apply cement (Locktite Super BondTM430or
equivalent) per manufacturers instruction to cap and
cap cover. Attach cover to cap and hold until cement
has set.

5.

6.

Apply cement to nozzle cover and nozzle top as in
Step 4. Center rubber cover on nozzle top and hold
until cement has set. Part circle heads only: Scribe a
mark on rubber cover indicating position of main
nozzle to aid in alignment during installation.

Install ariser seal placing peg into rrAa:ner keyway.

7. Screw cap onto body and install cap set screw.

?')

. .-- -3. ---. ,
?,?n,r,
. .f( .-

' FIGURE 1

l

CLEAN AND ROUGHEN
SHADED SURFACES

'-.- 

'--]

CLEAN AND ROUGHEN
SHADED SURFACES

si ]'Xy Z
'-'-,,,/-"0

lu
#

,':u 6
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640 Sprinkler Installation

1. Flush all sprinkler lines thoroughly to remove dirt
and debris. If valve-in-head models are being

installed, the control lines should be flushed, pre-
filled and plugged to prevent drainage and debris
from entering.

ÅÅ

2. Apply Teflon tape to riser threads.
CONTROL

TUBE
CAUTION

USE ONLY TEFLON TAPE BETWEEN RISER/SPRINKLER

CONNECTION. PLASTIC BODY THREADS MAY DETERIORATE
IF OTHER SEALING COMPOUNDS AFIE USED.

3. Install sprinkler on riser. Align part circle heads by
rotating sprinkler body on riser until nozzle number
stamped on top of nozzle assembly or scribe mark on
rubber cover is positioned to left side of intended
coverage area.

9

'/i

t /

?- i/2" tp 3/4" '
BELOW GRADE

0
j

Pal

k.::: 3

.? RISER

r

4. Set sprinkler height 1/2" to 3/4" below finished
grade level. All rubber covered heads should be set
flush to 1/2" below grade level.

SWING JOINT

J ffl (-'»

5.

6.

Trim control tube end and slide tube retainer over tube. Push tube onto brass fitting and secure with retainer.

Backfill soil around sprinkler avoiding contact with nozzle assembly.

Servicing

Valve Replac';emem

1. Remove cap set screw with 1/8" hex wrench and unscrewcap.

2. Remove nozzle container seal, nozzle retainer and nozzle/drive assembly from body.

3. Depress valve mechanism using a long screwdriver or
similar tool (See CAUTION below).

CAUTION

IF VALVE CANNOT BE DEPRESSED WITH MINIMUM FOFICE -
STOPi VALVE MAY STILL BE UNDER PRESSURE. CONFIRM
WATER PRESSURE IS OFF AND CONTROL TUBE 15 BLED.

7A
DY

SNAP

RING

#t
l

VfflE
H

o

a WARNING
POSITIVELY SHUT OFF WATER SUPPLY AT SOURCE PRIOR TO DISASSEMBLING
SPRINKLER. BLEED ALL PRESSURE FROM SYSTEM INCLUDING CONTROL TUBES.
FAIIURE TO DEPRESSURIZE SYSTEM PRIOR TO VALVE SNAP RING REMOVAL COULD
CAUSE VALVE MECHANISM TO EJECT FROM SPRINKLER BODY UNDER PRESSURE
RESULTING IN POSSIBLE SERIOUS INJURY TO PERSONNEL.



4. With the valve depressed, grasp snap ring "ears" with
TORO snap ring pliers (Model No. 995-07), release
snap ring from groove and remove from body.

(': 5. Remove valve mechanism with TORO Valve Removal
Tool (Model No. 995-08) or carefully grasp one valve
rib with snap ring pliers, pulling valve up and out of
body.

5. Reassemble valve mechanism in reverse order.

NOTE

DUE TO LIM?TED WORK SPACE IN 640 SPRINKLERS, USE OF TORO VALVE INSERTION TOOL
(MODEL N0. 995-35) 15 RECOMMENDED TO S?MPLIFY VALVE AND SNAP RING INSTALLAT?ON.

7. See REINSTALL?NG NOZZLE/DRIVE ASSEMBLY.

Changing Nozzle and Stator

BODY

t
+

l SNAP
RING

l

VALVE

NOTE

NOZZLE CHANGES MAY BE ACCOMPLISHED BY CHANGING THE ENTIRE NOZZLE ASSEMBLY

OR BY REMOVING THE NOZZLE CONTAINER AND CHANGING ONLY THE UPPER NOZZLE. IN

EITHER CASE, THE APPROPRIATE MATCHING STATOR MUST BE INSTALLED (i.e., No. 42
NOZZLE AND No. 42 STATOR, ETC.) TO ENSURE PROPER SPRINKLER OPERATION.

* CHANGING COMPLETE NOZZLE ASSEMBLY

C')
1. Remove cap set screw with 1/8" hex wrench and

un5grew cap.

2. Remove nozzle container seal, nozzle retainer and

nozzle/drive assembly.

3. Remove 1/16" allen set screw in side of nozzle

canister.

4. Unscrew nozzle assembly from drive assembly.

5. Assure nozzle seal is located at bottom of nozzle base

threads.

6. Install new nozzle assembly - HAND-TIGHTEN
ONLY, DO NOT OVER-TORQUE.

7. Turn set screw clockwise until contact with riser

threads is made (See CAUTION beiow).

NOZZLE ASSEMBLY

SET SCREW-#

DRIVE ASSEMBLY

o

?'?

% 6 -w?

CAUTION

DO NOT OVER-TORQUE SET SCREW. OVER-TIGHTEN?NG WILL
CAUSE THREAD DAMAGE AND POSSIBLE WATER LEAK

((- BETWEEN LOWER NOZZLE BASE AND DRIVE ASSEMBLY.

* CHANGING UPPER NOZZLE

i, Follow Steps 1 and 2 above.



2. Straighten locking tabs on nozzle container with nozzle container
removal tool (Model No. 995-42) or other appropriate tool. (See
Figure 2).

3. Remove nozzle container, nozzle screws and upper nozzle assembly.
(See Figure 3).

FIGURE 2

CONTAINEFI
REMOVAL
TOOL 995-42

ö

s

4. Position new upper nozzle assembly and secure with nozzle screws.
DO NOT OVER-TIGHTEN SCREWS. (See Figure 3 and NOTE below).

FIGURE 3 NOTE

'x

"-,??????????????O y'

OVER-TIGHTENING NOZZLE SCREWS WILL EXPAND PLASTIC NOZZLE
BASE CAUSING D?FFICULT NOZZLE CONTAINER REPLACEMENT.

(l

5. Align nozzle opening in container with nozzle orifices
and press container downward until fully seated on
nozzle assembly.

6. Bend locking tabs into notches approximately 90o to
secure nozzle container.

l

l

Ql

jB

UPPER
- NOZZLE

ASSY.

LOWER
NOZZLE
ASSY.

FIGURE 4

I STATOR
ASSY.

ö

* CHANGING STATOR

1. Place nozzle/drive assembly on a flat work surface,
nozzle down, and compress return spring to expose
statorassembly. (See Figure 4 ).

2. Separate stator from drive assembly (held together
by press fit) and CAREFULLY relieve return spring
tension.

(

?y/ .W 3. Press in new stator assembly to fully seated position.
ö'

Re-installing Nozzle/Drive Assembly

r-
k

FIGURE 5

%-
ROTATE
COUNTER-
CLOCKWISE

7?9
??.sö

i

1. Part circle heads only: Holding drive assembly
stationary, slowly rotate nozzle assembly counter-
clockwise to left side of arc pattern. (See (igure 5 ).

2. Check drive assembly key tab «or approximately 30o
upward bend, adjust if necessary. (See Figure 6 ).

3. Insert nozzle/drive assembly into body until seal is
approximately one (1 ) inch Beiow top of body. Part
circle heads only: Align main nozzle orifice with left
edge of watering arc before inserting. (See Figure 7).

???? FIGURE 6 DRIV!!
ASSEMBLY
KEY

f

-1
q

e M

FIGURE 7

7

ma?
L
!

W
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?

4. Place nozzle retainer over nozzle assembly aligning
keyway and drive assembly key. (See Figure 8 ).

NOZZLE RETAINER

, KE'/WAY

(SHADED AREA)

,I

Q%
*.a"

's '?1

:?o? '%'
?.

????

Il
.11

FIGURE 8

?? ?/ %
DRIVE ASSEMBLY KEY

r l

%lM

NOZZLE RETAINER KEYWAY

<C3
FIGURE 9

6

5. Rotate nozzle retainer, interlocked with nozzle/drive
assembly, to align the nearest of six (6) alignment
slotswith tabs on body. (See Figure 9 ).

6. Press retainer into body to interlock alignment slot
and body tab.

-(i BODY TAB

7. Install riser seal over nozzle assembly placing peg into
retainer keyway. (See Figure 10 ).

FIGURE 10

ALIGNMENT SLOTS

RISER SEAL PEG

NOZZLE RETAINER KEYWAY

Pi}

Ulx

I&

'?-} '

8. Install cap and secure with set screw.

9. Check watering arc. If minor adjustme'nts are
required ( 1/6 of a turn or less); rotate sprinkler body
on riser. Do not make adjustments by turning nozzle
assembly {See CAUTION below).

%.

J

c( CAUTION

ROTATING NOZZLE ASSEMBLY TO MAKE WATERING ARC ADJUSTMENTS MAY
CAUSE SEVERE INTERNAL DAMAGE TO DRIVE ASSEMBLY.

'--??;
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No.

Part

No.
Nomenclature

Item

No.

Part

No.
Nomenclature

1

2

3

4

5

6

640-Ol

9-4149

2-9653

3-3756

3-3755

Rubber Cover Kit (Optional)
(Includes Items 1 & 2)
* Container Rubber Cover

* Rubber Cover - Cap I0ptional)
Cap Assy (Includes Item 4)
* Set Screw

Nozzle Container Seal

Retainer, Drive Assembly

7

8

9

35-2716

35-27l?
35-2718

35-6368

35-6369

9-4293

1-7038

35-2635

Nozzle Assembly - 40. Adj Radius
Nozzle Assembly - 4i Adj. Radius
Nozzle Assembly - 42. Adj. Radius
Nozzle Assembly - 43. Adj. Radius
Nozzle Assembly - 44, Adj. Radius
Nozzle Canister (Blank)
Canister Screw

Nozzle Screvv (Adjustable Radius Nozzles),

(

- .! .-.. ..- ..-.--..
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10

10

10

10

10

11

12

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

Part

No.

35-2713
35-2714

35-2715

35-6364

35-6365

360-0591
35-1340

35-1075

9-2122

9-2123

9-2124

9-2125

9-6959

9-6960

9-6961

9-6962

9-6963

9-6964

.35-1529=

Nomenclature

Upper Nozzle - 40, Adj. Radius
Upper Nozzle - 41, Adj. Radius
Upper Nozzle - 42, Adj. Radius
Upper Nozzle - 43, Adj. Radius
Upper Nozzle - 44, Adj. Radius
Nozzle Screws (Oty. of 2)
Nozzle Base ILower)
Seal (Nozzle to Spindle)
Drive Assy. - 1 /4 Circle
(Includes Items 12 & 13)
Drive Assy. - 1 /2 Circle
(Inc)lides Items 12 & 13)
Drive Assy. - 3/4 Circle
(Includes Items 12 & 13)
Drive Assy. - Full Circle
(Includes Items 12 & 13)
Drive Assy. - l08o
(Includes Items 12 & 13}
Drive Assy - 127o
(Includes Items 12 & 13)

Drive Assy. - 148o
(Includes Items 12 & 13)
Drive Assy. - 1 73o
(Includes Items 12 & 13)
DriveAssy. - 192o ,
(Includes Items 12 & 13)
Drive Assy. - 238o
(Includes Items 12 & 13)
Stätor Assy- - 40 , . .-.- {.

Ilncludes Items 16 & 17)

Item

No.

15

15

15

15

15

15

16

17

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

Part

NQ.

35-1359

9-2816

9-2817

35-1701

35-0579

35-1011

9-2072

9-2633

3-2607

3-2631

9-1485

3-2833

3-2641

9-2099

9-6343

1-3017

9-6002

900-40

35-4280

9-845 1

9-7271

Nomenclature Th
Stator Assy. - 41
(Includes Items 16 & 17)
Stator Assy. - 42
(Includes Items 16 & 17)
Stator Assy. - 43
(Includes Items 16 & 17)
Stator Assy. - 44
(Includes Items 16 & 17)
Fast Stator Assy. - 40, 41
(Includes Items 16 & 17)
Fast Stator Assy. - 42, 43
(Includes Items 16 & 17)
* Screen

* SeEl?

Snap Ring (VIH Only)
Valve Assy. (VIH Only)
(Includes Items IB - 20)
* Cylinder Assy.
* Spring
Piston Assy.
Body - Checkomatic
Body - VIH
Cap - 1/4 Inch Poly Fitting
Threaded Adapter - 1/4 Inch
Tubing Retainer
Seal Replacement Kit
Molded Riser - I Inch (Not Shown)
Oversized Threaded Adapter
1/4 Inch (Not Shown)

(,

?I-: ?:'0 -
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 211                                                   Dnr 2017/00382  

Sammanträdesdatum 2018 för tekniska nämnden och 
arbetsutskottet 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa datum och tider för tekniska nämnden och 
tekniska nämndens arbetsutskott år 2018 enligt följande: 

Arbetsutskott Nämndsmöte 

6 februari (Hemön kl. 14.00) 13 februari (Vänersalen kl. 14.00) 

6 mars (Hemön kl. 14.00) 13 mars (Vänersalen kl. 14.00) 

10 april (Hemön kl. 14.00) 17 april (Vänersalen kl. 14.00) 

15 maj (Hemön kl. 14.00) 22 maj (Vänersalen kl. 14.00) 

12 juni (Hemön kl. 14.00) 19 juni (Vänersalen kl. 14.00) 

4 september (Hemön kl. 14.00) 11 september (Vänersalen kl. 14.00) 

9 oktober (Hemön kl. 14.00) 16 oktober (Vänersalen kl. 14.00) 

6 november (Hemön kl. 14.00) 13 november (Vänersalen kl. 14.00) 

11 december (Hemön kl. 14.00) 18 december (Vänersalen kl. 14.00) 

   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat förslag på sammanträdesdagar för tekniska 
nämnden samt tekniska nämndens arbetsutskott för år 2018.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och teknisk chef 
Michael Nordin ”Sammanträdesdagar 2018 för tekniska nämndens arbetsutskott och 
tekniska nämnden”     

 

Expedierats till: 
Mariestads kommun 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-08-25  
Dnr: 2017/00382   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Sammanträdesdagar 2018 för tekniska 
nämndens arbetsutskott och tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa datum och tider för tekniska nämnden 
och tekniska nämndens arbetsutskott år 2018 enligt följande: 
 

Arbetsutskott Nämndsmöte 

6 februari (Hemön kl. 14.00) 13 februari (Vänersalen kl. 14.00) 

6 mars (Hemön kl. 14.00) 13 mars (Vänersalen kl. 14.00) 

10 april (Hemön kl. 14.00) 17 april (Vänersalen kl. 14.00) 

15 maj (Hemön kl. 14.00) 22 maj (Vänersalen kl. 14.00) 

12 juni (Hemön kl. 14.00) 19 juni (Vänersalen kl. 14.00) 

4 september (Hemön kl. 14.00) 11 september (Vänersalen kl. 14.00) 

9 oktober (Hemön kl. 14.00) 16 oktober (Vänersalen kl. 14.00) 

6 november (Hemön kl. 14.00) 13 november (Vänersalen kl. 14.00) 

11 december (Hemön kl. 14.00) 18 december (Vänersalen kl. 14.00) 

   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat förslag på sammanträdesdagar för tekniska 
nämnden samt tekniska nämndens arbetsutskott för år 2018.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och teknisk chef 
Michael Nordin ”Sammanträdesdagar 2018 för tekniska nämndens 
arbetsutskott och tekniska nämnden”     
 
 

Ewa Sallova 
Nämndsekreterare  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 



 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 5 september 2017, kl. 14.00 – 18.40 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson  (S) Ordförande 

Sven-Inge Eriksson  (KD) 1:e vice ordförande 
Björn Nilsson  (S) Ledamot 
Sven Olsson  (C) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Robert Malmgren Fastighetschef § 182 
Cathrin Hurtig Andersson Verksamhetsekonom § 186-189 
Elisabeth Westberg Verksamhetsekonom § 190-191 
Dan Hjalmarsson Fastighetsförvaltare § 193 
Hanna Lamberg Enhetschef gata/trafik § 194-196 
Johan Bengtsson Projektchef va/gata § 202-203 
Simon Ravik Chef ledningsnät va § 204 
Michael Nordin  Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Sven-Inge Eriksson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik 6 september 2017 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 181-214 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-09-05 

Anslagsdatum 2017-09-06 Anslaget tas ner 2017-09-28 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  

   

   

   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 181                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.  

 

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 182                                                   Dnr 2017/00106  

Presentation av ny fastighetschef 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.      

Bakgrund 

Robert Malmgren är sedan den 4 september anställd som fastighetschef i MTG-
kommunerna.      

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.       

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 5 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 183                                                   Dnr 2017/00014  

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden 2017 i 
samband med prognos 3 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll för 
delårsbokslut och prognos 3, 2017.        

Bakgrund 

Vid varje prognostillfälle, delår samt bokslut ska en uppföljning ske av nämndens 
arbete med intern kontroll. Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de 
genomförda kontrollmomenten för halvårsbokslut och prognos 3 2017. 

Vid uppföljningen uppmärksammas fyra punkter med 
avvikelser/förbättringspotential; 

Avvikelser 

• Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer påkallar 
detta till enhetschefer, och det går dock att se att under året har åtgärden haft önskat 
resultat då punkten haft en positiv utveckling. För den aktuella perioden är det endast 
semesteravvikelser som förekommit. 

• "Tillämpning av projektmodellen": Åtgärd: Ledningsgruppen har prioriterat detta 
område och hållit genomgångar både för chefer och medarbetare för hur vårt 
projektarbete ska anpassas till den projektmodell som är beslutad inom kommunen. 
Initiativ tas även för att skapa en tydligare beställare-utförar relation mellan Tekniska 
nämnden och respektive kommunstyrelse.  Arbetet har tydligt visat effekt i 
verksamheten och en större del av projekten sätts nu upp enligt modellen. 

• "Kommunikation": Åtgärd: En rutin som får respektive ansvarig för websidor med 
bestämd frekvens granskar och uppdaterar sidor på webben behöver tas fram. Vid 
kontrollen visar att det stora flertalet webbsidor är uppdaterade dock finns ingen 
fastställd rutin för detta i verksamheten. 

• "Upphandling av varor och tjänster": Åtgärd: Kontroll görs kommunövergripande 
och inte på enhetsnivå. Arbetet med avtalstrohet fortsätter, både mot nya och 
befintliga leverantörer. Arbetet drivs av upphandlingsenheten.  

Underlag för beslut 

Uppföljning av internkontroll i samband med delårsbokslut och prognos 3. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med delårsbokslut och prognos 
3”.   



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 6 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 183 (forts.)                                                  Dnr 2017/00014  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 7 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 184                                                   Dnr 2016/00018  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med 
prognos 3 och delårsrapport 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 3 och delårsrapport.   

Bakgrund 

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska 
styra nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030. 

Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre 
samverkande kommuner. 
 
I samband med prognos 1 och 2 rapporterade verksamheten att samtliga mål för 
2017 kommer att nås. Även nu i prognos 3 och delårsrapporteringen bedömer 
verksamheten att samtliga nämndmål kommer att nås innan årets slut då de planerade 
aktiviteterna fortlöpt på ett bra sätt  

Underlag för beslut 

Målprognos 3.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska 
nämndens mål 2017 i samband med prognos 3 och delårsrapport”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 8 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 185                                                   Dnr 2017/00388  

Text till delårsbokslut år 2017 för tekniska nämndens 
verksamheter i Mariestad, Töreboda och Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks text till delårsbokslutet gällande 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner för år 2017.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för 
perioden januari till augusti 2017 för nämndens verksamheter i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång.   

Underlag för beslut 

Verksamhetsberättelse tekniska nämndens verksamheter delårsbokslut 2017. 

Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad. 

Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda.  

Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång rev. 
2017-09-04.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 186                                                   Dnr 2017/00005  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt 
delårsrapport, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delårsrapport för tekniska nämndens 
driftbudget i Gullspångs kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas 
göra ett underskott i förhållande till budget, gällande 
bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr. 

 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om 150 tkr i 
förhållande med budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. 
 

Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från 
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska 
vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för 
Allmänna utskottet. 

 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 – delårsrapport 2017 för tekniska 
nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 3- delårsrapport 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 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 187                                                   Dnr 2017/00006  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delår 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 3 – delår för tekniskas investeringsbudget 
i Gullspång kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 3 - delår för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kom-mun 
2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Sida 11 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 188                                                   Dnr 2017/00003  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt 
delårsrapport, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delår för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten gör ett underskott om 800 
tkr, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.  

 
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om  
500 tkr i förhållande med budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att 
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för ekonomiutskottet. 

 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 - delår för tekniska nämndens 
driftbudget Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3 – delår 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun”.     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 189                                                   Dnr 2017/00004  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delårsrapport 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 3 -delårsrapport för tekniskas 
investeringsbudget i Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 3 - delårsrapport 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 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 190                                                   Dnr 2017/00001  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt 
delårsrapport, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +50 tkr. 

 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr.   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, 
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska 
även delges kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 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 3 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 
2017-08-30. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg ”Uppföljning 
av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt delårsrapport, Mariestads 
kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 191                                                   Dnr 2017/00002  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget 
samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett 
budgetunderskridande med totalt 31 819 tkr för tekniska nämndens budget och ett 
budgetöverskridande med totalt -11 221 tkr för exploatering.   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, 
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska 
även delges kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Mariestads kommun  

Underlag för beslut 

Prognos 3 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, 
daterad 2017-08-30. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ” Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 3 samt delårsrapport, Mariestads kommun”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 192                                                   Dnr 2017/00305  

Tennisbanor vid Centralskolan i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Töreboda Tennisklubb har till Töreboda Kommunstyrelse inkommit med en 
skrivelse gällande de gamla tennisplanerna vid Centralskolan. Kommunstyrelsen har 
överlämnat ärendet till tekniska nämnden.  
 
På tennisbanorna avser kommunen att bygga en multisport-arena för spontanidrott. 
Tennisklubben informerar om att de fortfarande har utrustning kvar på platsen i 
form av en bevattningsanläggning. Verksamhet teknik har varit i kontakt med 
klubbens ordförande Per-Arne Leijon och kommit överens om att utrustningen ska 
plockas bort genom kommunens försorg i samråd med tennisklubben i samband 
med att markarbeten påbörjas.  

Underlag för beslut 

Skrivelse från Töreboda tennisklubb.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Tennisbanor vid Centralskolan i Töreboda”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda för kännedom 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 193                                                   Dnr 2017/00266  

Information gällande ventilation i Jubileumsteatern i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) gav tekniska nämnden 16 maj 2017  
(Tn § 112/2017) verksamhet teknik i uppdrag att se över ventilationen i 
Jubileumsteatern i Mariestad.  

År 2012 renoverades Jubileumsteatern inkluderat ny ventilation. Renoveringen 
genomfördes inom ramen för en partneringentreprenad.  

Efter avslutad entreprenad har vissa funktionsproblem med ventilationen uppdagats, 
exempelvis att temperaturen i själva dans/teater lokalen blir för hög eller för låg. 
Vissa av problemen beror på inställningar som hyresgästen ansvarar för men också 
på programmeringsfel.  

Verksamhet teknik har under sommaren upptäckt och åtgärdat det 
kommunikationsfel som funnits i styrsystemet.  Förbättringar har även gjorts i 
styrpanelen för att det ska bli lättare för hyresgäst att göra rätt inställningar. Vidare 
kommer verksamhet teknik att utveckla funktioner så att anläggningen styrs med 
automatik.  

Vid tillställningar då mycket besökare rör sig i lokalen och utetemperaturen är relativt 
hög kommer en kylanläggning behöva installeras för att uppnå en behagligare 
temperatur.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 112/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Dan Hjalmarsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information ventilation i Jubileumsteatern i Mariestad”.      

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Fastighetsförvaltare Dan Hjalmarsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 194                                                   Dnr 2017/00079  

Information om statlig medfinansiering för kollektivtrafik och 
trafiksäkerhet 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Varje år finns möjligheten för kommuner att ansöka om statlig medfinansiering för 
olika projekt inom bland annat kollektivtrafik och trafiksäkerhet.  

Trafikverket har under året gjort om ansökningsprocessen och tidigarelagt 
ansökningstiden från september till april. Verksamhet teknik har ansökt om statlig 
medfinansiering för olika projekt inom alla tre kommuner och fick positivt besked till 
alla sökta projekt utom ett. 

 

Följande projekt har beviljats statlig medfinansiering för 2018: 

Kommun Kategori Projekt Bedömd 
kostnad 

Beviljat bidrag 

Mariestad Trafiksäkerhet Gc-väg 
Leverstadsvägen 

1 000 tkr 500 tkr 

Mariestad Kollektivtrafik Hpl 
Vadsbogymnasiet 

450 tkr 225 tkr 

Mariestad Kollektivtrafik Pendlarparkering 
resecentrum 

1 500 tkr 750 tkr 

Töreboda Trafiksäkerhet Gc-väg Stora 
Bergsgatan 

1 000 tkr 500 tkr 

Gullspång Trafiksäkerhet Omgestaltning 
Gullspång 
centrum 

1 200 tkr 600 tkr 

Gullspång Kollektivtrafik Hpl Gårdsjö 450 tkr 225 tkr 

  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Information 
om statlig medfinansiering för kollektivtrafik och trafiksäkerhet”.     

Expedierats till: 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 195                                                   Dnr 2017/00326  

Information om trafikmiljö vid Björkängsskolan i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) gav tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att se över trafikmiljön vid Björkängsskolan i Töreboda, TN 2017-06-14 
(§149). 

Verksamhet teknik har tittat på trafikmiljön vid Björkängsskolan och kan konstatera 
att ett flertal säkerhetshöjande åtgärder har genomförts under senare år.  

Börstorpsgatan har gång- och cykelväg, två farthinder finns utplacerade och ett 
övergångsställe finns i anslutning till skolan/paviljongerna. För skolbussen finns en 
bussficka som är reglerade med stannande- och parkeringsförbud. Förbudet gäller 
under vissa tillfällen under dagen med undantag för buss. Föräldrar som 
lämnar/hämtar sina barn med bil har möjlighet att köra in på Frögränd för angöring.  

Verksamhet teknik har inte mottagit synpunkter från allmänheten om några upplevda 
trafikproblem i området under senaste åren. Ett problem som dock kan tänkas 
uppstå är att föräldrar som ska lämna och hämta sina barn inte gör det på avsedda 
ställen med en rörig trafiksituation till följd. Här kan också problem för skolbussen 
uppstå om den platsen upptas av personbilar.  

Verksamhet teknik gör bedömningen att de fysiska åtgärder som har genomförts är 
tillräckliga för att upprätthålla god trafiksäkerhet vid Björkängsskolan. För att komma 
till rätta med det eventuella problemet som kan uppstå vid lämning/hämtning så kan 
information från skolan till föräldrarna samt ev. att personal finns ute på plats vid 
skolbusstider vara en möjlig åtgärd. Det är viktigt att skolan är tydliga gentemot 
föräldrar om hur man vill ha trafikmiljön kring skolan för att skapa en trygg och 
säker miljö för skolbarnen. Om parkeringsövervakning blir aktuellt i framtiden i 
Töreboda så kan trafikregleringen övervakas och bättre efterlevnad förväntas.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 149/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Trafikmiljö vid 
Björkängsskolan i Töreboda”.      

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

Tnau § 196                                                   Dnr 2017/00337  

Information om trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen i 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav 2017-06-29 (§180) verksamhet teknik i 
uppdrag att genomföra tillfälliga åtgärder för hastighetssänkning på Strandvägen i 
Mariestad. 

Verksamhet teknik har tittat på Strandvägen och genomfört följande åtgärder: 

På två platser, vid Annedalsgatan samt vid Djurögatan, har 3 st. trafiköar placerats ut 
för att bilda så kallade chikaner för att minska fordonens hastighet. 

Vägmärken med varning för farthinder på en sträcka av 0-800 m, har placerats ut vid 
respektive chikan.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 180/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
”Trafiksituationen på Strandvägen i Mariestad”.     

 

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

Tnau § 197                                                   Dnr 2016/00324  

Information om ägande, ansvar och drift av Sundets vatten- och 
avloppsreningsanläggning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och lämnar även informationen vidare 
till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.    

Bakgrund 

Sundets VA-förening förser villaföreningarna Brofästet och Östersundet på Torsö 
med vatten- och spillvattentjänster. 2013 lämnade föreningen in ett medborgarförslag 
till Mariestads kommun om att kommunen skulle ta över driften av anläggningarna. 
2015 kontaktades VA-avdelningen för en ny förfrågan om, och under vilka 
förutsättningar, kommunen skulle kunna ta över föreningens VA-anläggningar. Ett 
möte hölls mellan föreningens representant och personal från VA-avdelningen. 
Under mötet behandlades förutsättningarna för föreningen och att det inte var 
aktuellt med ett kommunalt övertagande i närtid. Sedan 2015 har personal från 
verksamhet teknik varit behjälpliga för att svara på frågor kring hur anläggningen ska 
skötas men något övertagande har inte skett. Under juni månad 2017 kontaktades 
verksamhet teknik av föreningen för att återigen lyfta frågan gällande om kommunen 
kan ta över föreningens anläggning.  

Av VA-plan 2016-2026 framgår det att det kan bli aktuellt med ett kommunalt 
huvudmannaskap i området efter 2026. VA-planen är kommunens strategiska 
dokument som bland annat anger kommunens ambition för uppfyllande av lagen om 
allmänna vattentjänster genom att försörja nya områden med kommunala 
vattentjänster.  Verksamhet teknik är av åsikten att VA-planens ambitionsnivå och 
tidplan ska eftersträvas att följas.  

Sundets VA-förening har meddelats att de kan inkomma med information om 
anläggningen och dess skick varefter verksamhet teknik bedömer VA-anläggningens 
värde inför ett politiskt beslut gällande huruvida kommunen ska ta över anläggningen 
eller ej och eventuell tidpunkt för detta.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information om ägande, ansvar och drift av Sundets vatten- och 
avloppsanläggning”     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Va-strateg Amanda Haglind 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 198                                                   Dnr 2017/00073  

Uppsägning av avtal gällande vattenledning i Ribbingsfors 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att återta uppsägningen för att låta avtalen gälla.  

Detta innebär att varje fastighet behandlas som en enskild abonnent.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2017-03-14 att godkänna verksamhet tekniks 
information om att handla enligt tekniska nämndens beslut från 2014-04-08 genom 
att säga upp det avtal som gör Gullspångs kommun till ägare av dricksvattennätet i 
Ribbingsfors. Samtidigt beslutades det att fastighetsägarna skulle ges möjlighet att 
ingå ett nytt avtal som innebär att de kan fortsätta vara kopplade till det kommunala 
dricksvattennätet men själva äger ledningen från Skagersvik till Ribbingsfors. 

Berörda fastighetsägare har fått information om beslutet att säga upp avtalet och 
några av dessa har återkommit med ytterligare information i ärendet. Den 
information som har framkommit sedan fastighetsägarna blivit informerade om att 
avtalet sades upp är följande:  

 

Avtal 

Det finns undertecknade avtal som reglerar att Gullspångs kommun äger 
dricksvattenledningar i Ribbingsfors. Kommunens tjänstemän har inte hittat några 
sådana avtal men fastighetsägare har kunnat uppvisa undertecknade exemplar. 
Eftersom kommunen hanterat ärendet som om det funnits påskrivna avtal förändrar 
inte det hanteringen av ärendet.  

I det avtal som är tecknat mellan fastighetsägarna och kommunen reglerar §6 vilka 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kommunens ska kunna säga upp 
avtalet. En av fastighetsägarna har i en skrivelse till kommunen framfört att det inte 
skulle finnas skäl för kommunen att säga upp avtalet enligt denna paragraf. 
Verksamhet teknik anser att det finns skäl och hänvisar till att det är en olägenhet för 
VA-kollektivet att äga ledningen. I Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
framgår bland annat i följande paragrafer:  

 § 6 reglerar kommunens skyldighet att upprätta verksamhetsområde, enligt denna 
paragraf finns ingen skyldighet för kommunen att upprätta verksamhetsområde i 
Ribbingsfors. Detta är det samma som att kommunen inte har någon skyldighet att äga 
och vara huvudman för ledningsnätet till dessa fastigheter. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 198 (forts.)                                                   Dnr 2017/00073  

 § 30 reglerar bland annat att VA-kollektivet inte får ha andra utgifter än sådana som är 
nödvändiga för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Att huvudmannen 
äger och underhåller ett ledningsnät som kommunen inte är skyldig att äga och 
underhålla är alltså en olägenhet för VA-kollektivet. 

Dessa paragrafer och kommunallagens likabehandlingsprincip gör det tydligt att det 
avtal som reglerar nu rådande VA-förhållanden i Ribbingsfors inte är förenligt med 
lagstiftningen. Det innebär i praktiken att övriga medlemmar i Gullspångs kommuns 
VA-kollektiv får betala för drift och förnyelse av ledningarna i Ribbingsfors den 
dagen det krävs trots att det är en utgift som fastighetsägarna själva borde stå för. 
Gullspångs kommuns VA-kollektiv står inför stora utgifter både gällande att bygga 
nytt ledningsnät till omvandlingsområden och för underhåll på befintliga 
anläggningar och alla utgifter som inte är nödvändiga behöver reduceras för att VA-
taxan ska kunna hållas på en så låg nivå som möjligt.  

Muntliga löften 

Thorsten och Karin Brandberg, ägare till Ribbingsfors 2:3 har inkommit med en 
skrivelse där de hävdar att tidigare anställd tjänsteman muntligen har lovat att 
Gullspångs kommun ska ta över ägandet av dricksvattenledningen mellan Skagersvik 
och Ribbingsfors i samband med att ny råvattenledning anlades över fastigheten 
Ribbingsfors 2:3. Övertagandet skulle vara en del av kompensationen för att 
ledningen fick förläggas över deras mark. Det finns avtal och lantmäteriförrättning 
som reglerar kommunens rättighet att förlägga ledning över fastigheten Ribbingsfors 
2:3. Enligt denna ska kommunen ersätta fastighetsägaren ekonomiskt för 
markupplåtelsen, vilket också ska ha gjorts. I de avtal som reglerar att kommunen har 
rätt att anlägga ledningar på Ribbingsfors 2:3 nämns inte övertagande av den 
befintliga dricksvattenledningen.  

Fastighetsägarna meddelar att de inte är intresserade av att ingå ett nytt avtal med 
kommunen utan hellre borrar egen brunn för dricksvattenförsörjning. De skriver 
även att de ämnar säga upp avtalet om att kommunens råvattenledning får gå över 
deras mark om uppsägningen av avtalet verkställs. Verksamhet teknik noterar att det 
inte är möjligt för fastighetsägarna att säga upp detta avtal då det är reglerat via en 
lantmäteriförrättning och en sådan inte kan sägas upp utan att den som har nytta av 
tjänsten (i detta fall Gullspångs kommun) samtycker.  

 

Vidare handläggning 

Berörda fastighetsägare har fått information om att ärendet ska beredas politiskt och 
att uppsägningen av avtalet skjuts fram till årsskiftet för att ge tid för förberedelser.  

 

Verksamhet teknik har föreslagit tekniska nämnden att besluta ”Tekniska nämnden 
godkänner informationen och uppdrar åt verksamhet teknik att fullfölja 
uppsägningen. Uppsägningen av avtalet skjuts fram till årsskiftet för att ge tid för 
förberedelser.”   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 198 (forts.)                                                   Dnr 2017/00073  

Behandling på sammanträdet 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta 
”Tekniska nämnden beslutar att återta uppsägningen för att låta avtalen gälla.  Detta 
innebär att varje fastighet behandlas som en enskild abonnent”.  

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

Underlag för beslut 

Skrivelse gällande avtal om kommunalt dricksvatten Ribbingsfors- Thorsten 
Brandberg 

Skrivelse gällande uppsägning av avtal gällande vattenledning på Ribbingsfors – Ulla 
Liljegren 

Skrivelse uppsägning av avtal vattenledning Ribbingsfors – verksamhet teknik 

Beslut från tekniska nämndens sammanträde 2017-03-14, Tn§51     

 

Expedierats till: 
Va-strateg Amanda Haglind 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 199                                                   Dnr 2017/00327  

Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att inte gå vidare i frågan om att ingå avtal med Skövde 
kommun om en inkoppling till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning gällande 
området Dyrenäs. Tidigare beslut att ingå avsiktsförklaring för inkoppling av Låstad 
genomförs.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2017-06-14 att ge verksamhet teknik i uppdrag att ingå 
avsiktsförklaring med Skövde kommun om att koppla området Låstad i Mariestads 
kommun till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning. I samband med detta gav 
tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag att utreda möjligheten att även 
koppla in Dyrenäs till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning. I kontakten med 
Skövde kommun har det framkommit att Skövde kommun planerar för att bygga ut 
ledningsnätet kring Vristulven efter att först ha dimensionerat upp befintligt system. 
Anslutningar till Skövde kommuns ledningsnät kommer att vara färdiga för 
anslutning tidigast 2020 och det är i dagsläget inte beslutat exakt vilken bebyggelse 
som kommer att omfattas av utbyggnationen. Skövde kommun är öppna för att föra 
dialogen vidare för att ingå ett avtal med Skövde kommun även för Dyrenäs räkning 
på samma sätt som för Låstad.    

Området Dyrenäs omnämns inte i VA-planen som ett område som ska förses med 
kommunala vattentjänster. Verksamhet tekniks bedömning är att området inte 
uppfyller kraven för att vara föremål för ett kommunalt ansvar gällande VA-
försörjningen. Verksamhet tekniks inställning är därför att kommunen inte bör ingå 
ett avtal med Skövde kommun gällande inkoppling till Skövde kommuns allmänna 
VA-anläggning för området Dyrenäs. Istället rekommenderar verksamhet teknik 
tekniska nämnden att överlåta till fastighetsägare i Dyrenäs att själva kontakta Skövde 
kommun om intresse finns av att ansluta fastigheter till Skövde kommuns 
ledningsnät. Avsiktsförklaring ingås med Skövde kommun om inkoppling av Låstad 
till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning enligt tidigare beslut.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 149/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin "Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning".  

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  
Va-strateg Amanda Haglind 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 200                                                   Dnr 2017/00260  

Detaljplan för del av kvarteret Konstruktören och Verkmästaren 
i Töreboda 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna och har 
följande att yttra. 

I samrådsskedet yttrade tekniska nämnden att VA-ledningar utanför planområdet 
inte bör visas på plankartan. I samrådsredogörelsen kommenteras detta med att det 
är en del av grundkartan och utgör viktiga upplysningar om infrastrukturen i 
planområdet och dess omgivningar. Tekniska nämnden vidhåller att ledningarna ej 
bör redovisas i plankartan då information om VA-ledningarnas läge är känslig 
information och därför inte bör spridas mer än när detta är motiverat och 
nödvändigt. Att markera ut läge och ledningsslag i och utanför planområdet kan inte 
anses nödvändigt då det borde räcka med att redovisa ledningarnas läge inom 
planområdet och information om att området försörjs med allmänna VA-tjänster.   

 

Vidare yttrade sig tekniska nämnden att det i planbeskrivningen bör tydliggöras hur 
den tänka gång- och cykelvägen ska finanserias om det är en förutsättning för 
planens genomförande, annars bör texten i planbeskrivningen ändras till att planen 
möjliggör utbyggnad av en gc-väg i parkmark.    

Bakgrund 

Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra utökning av befintlig industribyggnad på 
fastigheten Konstruktören 3 samt att medge en mer flexibel användning av 
fastigheten Verkmästaren 10.   

Underlag för beslut 

Granskningshandlingar för detaljplan för del av kvarteret Konstruktören och 
Verkmästaren, Töreboda     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Detaljplan för Cedern 5 Töreboda tätort, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enlig nedanstående:  

 

VA-ledningar bör inte märkas ut i plankartan, det är önskvärt att endast u-område 
markerar område för ledningarna. Om det är av vikt att ledningarna ändå märks ut 
bör detta enbart gälla inom planområdet.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden har fått detaljplan för Cedern 5 i Töreboda kommun på remiss.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostadslägenheter i kvarteret 
Cedern.   

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar detaljplan för Cedern 5 i Töreboda kommun.  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Yttrande - samrådsremiss för detaljplan för Cedern 5 Töreboda kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 202                                                   Dnr 2015/00280  

Åtgärder på Marieholmsbron i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 

 Ersätta stensättning med asfalt på östra delen av residensön. 

 Förskjuta beläggningsskarvarna i körbanan i samband underhållsbeläggning. 

 Godkänna informationen om bevakning av Svevias garantiåtgärder 

 Godkänna informationen om underhållsplaner för kommunala broar i MTG. 

 Att ge Verksamhet teknik i uppdrag att utreda Marieholmsbrons tekniska livslängd och 
kostnader föra att ersätta/renovera den i framtiden. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde 
den 12 september komplettera ärendet med en tidplan.   

Bakgrund 

En garantibesiktning på Marieholmsbron utfördes 2016 efter 5 års garantitid.   Efter 
besiktningen har Verksamhet teknik fått uppdraget att titta på åtgärder och 
tillhörande kostnader som medför att: 

1. -fasaden på residenset inte skvätts ner 

2. -det blir mer naturligt att hastighetsbegränsningen på bron följs 

3. -att västergående trafik förflyttas åt söder så att beläggningsskarven inte belastas 

4. -att titta på alternativ så att fogen i stensättningen sitter kvar. 

5. -att bevaka att garantiåtgärder på bron utförs 

6. -att ta fram en underhållsplan för bron  
 
Svar på uppdraget 
 
1. För att åtgärda bekymret med nedskvättning behöver tvärfallet på sträckan förbi 
Residensflygeln förbättras och två dagvattenbrunnar flyttas. I samband med detta 
ersätts stensättningen med asfalt för minskat buller och bättre avrinning. Kostnaden 
bedöms till 320 tkr och bedöms ta 2 veckor. 
Finansieras inom gatuavdelningens investeringsram och genomförs under 2017.  
 
2. Sedan tidigare planeras en säkrare gc-passage väster om bron som på ett naturligt 
sätt kommer att sänka hastigheten över bron.  
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3. Istället för att försöka förskjuta trafiken från beläggningsskarven toppbeläggs 
körbanan på bron med förskjutna beläggningsskarvar. Arbetet behöver utföras (ca 
800 m2) på grund av att spårbunden trafik kräver tätare beläggningsintervall.                             
Finansieras inom gatuavdelningens investeringsram och genomförs under 2018. 
 
4. Stora delar av stensättningen väster om gångpassagen på Residensön sätts om. Vid 
jämnare stensättning uppstår inte bekymret med stående vatten och urspolad 
fogsand. Åtgärden bekostas av Svevia som överenskommen garantiåtgärd. 
 

5. Svevia åtgärdar de skador som uppstått under garantitiden såsom omläggning av 
stensättning och reparation enligt efterbesiktningsrapporten. I rapporten från 
efterbesiktning av bron finns även skador som inte har samband med 
broreparationen 2010/2011 påvisade. Det rör sig om microsprickor som hänger ihop 
med brons ålder och den ökade trafikbelastning den är utsatt för. Detta innebär att 
det finns ett behov att utreda brons tekniska livslängd och bedöma kostnaderna för 
att ersätta/renovera den i framtiden. 
 

6. En underhållsplan för Marieholmsbron och andra kommunala broar i MTG är 
under framtagande.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut och tilläggsyrkar att ärendet 
kompletteras med en tidplan till tekniska nämndens sammanträde den 12 september.  

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

Underlag för beslut 

Återkoppling från garantibesiktning.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Förslag till åtgärder på Marieholmsbron”     

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

Tnau § 203                                                   Dnr 2015/00417  

Information om ombyggnad av Stockholmsvägen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen  

Bakgrund 

Ombyggnaden av Stockholmsvägen är ett projekt som pågått sedan 2012 och medför 
betydande påverkan på trafiken.  
 
Under hösten kommer arbete främst att genomföras på Stockholmsvägen etapp 3. 
Arbeten kommer även att utföras på Stockholmsvägens tidigare etapper samt 
samordnas med andra Centrumnära projekt. Verksamhet teknik försöker att undvika 
flera omfattande avstängningar och trafikomledningar vid samma tidpunkt. 
 
V35-V37 avstängning och omledning för att byta vatten-och avloppsledningar till 
Johannesberg vid Carlbecksvägen. 

V37 Fräsning centrumdelen och mellandelen 1 dag, avstängning och omledning  

V38 Asfaltering centrumdelen och mellandelen 1 lång arbetsdag, avstängning och 
omledning. 

V39-V40 VA-anslutning av ny Nettoetablering i Krontorp 

V47-V48 preliminär avstängning för tvärgrävningar och asfaltering på sträckan 
Carlbecksvägen till Madlyckevägen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef Johan Bengtsson och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information om ombyggnad av Stockholmsvägen övre delen, hösten 2017”.      

Expedierats till: 
Projektchef va/gata Johan Bengtsson 
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VA-sanering Trombonvägen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 2 300 tkr från Investeringsram för förnyelse av 
ledningsnät (projekt 1701) till projektet VA-sanering Trombonvägen.   

Bakgrund 

Utredning av ledningssträckan i Trombonvägen är gjord på grund av stora 
driftstörningar. Detta är en spolsträcka som trots frekventa spolningar ofta har stopp 
vilket gör sträckan kostnadskrävande att hålla i drift. Två tredjedelar av gatan har 
dessutom ingen separat dagvattenledning vilket ger onödigt stora påfrestningar på 
spillvattennätet vid regn. VA-avdelningen hade för avsikt att utföra detta projekt som 
går ut på att byta ut ledningarna i gatan och komplettera med en dagvattenledning på 
sträckan där det saknas med hjälp av driftmedel om utrymme funnits i driftbudgeten. 
Beräknad kostnad för genomförandet inklusive asfalt, som görs 2018, är 2,3 miljoner 
I prognos 3 påvisas att ett sådant utrymme inte finns och alternativet är istället att 
finansiera projektet med investeringsmedel. De investeringsmedel som är avsatta till 
förnyelse av ledningsnät är omdisponerade till andra projekt. En del av dessa projekt 
kommer inte under 2017 behöva sina investeringsmedel fullt ut vilket innebär att det 
finns ett utrymme att omdisponera medel från dessa projekt och sedan omdisponera 
nya pengar till dessa projekt år 2018. Då resultatet av de justeringarna skulle innebära 
samma sak som att redan nu omdisponera medel direkt från investeringsramen till 
detta aktuella projekt föreslår verksamhet teknik det sistnämnda. 

I verksamhetens strävan att optimalt sysselsätta/använda resurser är alternativet att 
omprioritera bland projekten ett mindre bra alternativ.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef ledningsnät va Simon Ravik och teknisk chef 
Michael Nordin ”VA-sanering Trombonvägen i Mariestad”.      

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Chef ledningsnät VA Simon Ravik  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 205                                                   Dnr 2017/00376  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar: 

1. Anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 och § 9) i kommunens VA-Taxa med +35 procent 
fr.o.m. 2018-01-01 

2. Brukningsavgifterna (§§ 13-14) i kommunens VA-taxa med +3,3 procent fr. o m 2018-
01-01.  

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet 
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den 
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 
135 000 kr i Mariestads kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det 
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så. 
 

Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i 
aktuella och nyligen genomförda projekt: 
 

 Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan drygt 200 tkr per fastighet 

 Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet 

 Enstaka anslutningar i i genomsnitt ca 200 tkr 

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora 
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar 
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50% per år för att 
räknas som skäligt och rättvist. 

 

Verksamhet teknik föreslog inför år 2017 därför att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 & 
§ 9) i Mariestads kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35 % fr.o.m. 2017-
01-01 vilket också senare beslutades i kommunfullmäktige. Med den föreslagna 
höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån med 
självfinansierande anläggningsavgifter nåddes inte vilket betyder att Va-kollektivet 
fortsatt har fått subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VA-
kollektivet betalar. Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är 
en vanligt förekommande bland Sveriges kommuner. 
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I MTG-kommunernas övergripande VA-plan föreslås att anläggningsavifterna stegvis 
(+35% per år under åren 2017-2019) höjs upp till en nivå på omkring 200 tkr för en 
genomsnittsvilla. 

Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av 
anläggningsavgifterna inför år 2018 görs med +35%. 
 

VA-taxans brukningsavgifter 
 

Under flera års tid har den resultatregleringsfond som funnits i VA-verksamheten 
succesivt förbrukats genom medvetna satsningar på en högre förnyelsetakt på 
framförallt ledningsnätet. Under 2015-2016 lyckades verksamheten nå målet på en 
förnyelsetakt på minst 1 % och för år 2017 ser takten ut att kunna bibehållas. 
Prognos 3 2017 visar på att verksamheten precis som budgeterat kommer balansera 
kostnader och intäkter för att göra ett nollresultat. För att fortsätta arbetet med ett 
mål om en förnyelsetakt om 1 % (s.k. 100-års takt) behöver ytterligare driftmedel 
tillföras verksamheten för att finansiera de kapitalkostnader som ökar till följd av 
detta. Investeringar som genomförs under 2017 och 2018 ger ökade kapitalkostnader 
om ca 1 350 tkr år 2018. Av dessa ingår den ”nettoförlust” mellan 
anläggningsavgifter och anläggningskostnader i området Sjölyckan med ca 350 tkr. 
För att öka intäkterna på brukningsavgifterna motsvarande 1 350 tkr behöver en 
justering göras på brukningsavgifterna med 3,24 % givet att samma förbrukning 
råder under 2018 som 2017. Verksamheten har de senaste åren lyckats balansera de 
kostnadsökningar som sker för personal, entreprenörer och material med egna 
effektiviseringar vilket verksamheten fortsatt tror är möjligt. Således föreslår 
verksamhet teknik en justering av VA-taxans brukningsavgifter med +3,3%. I den 
övergripande VA-planen förutsågs en årlig taxeökning på ca 3 % bara kopplat till 
reinvesteringstakten i befintliga anläggningar.  

Underlag för beslut 

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Mariestad. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2018”.   

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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Tnau § 206                                                   Dnr 2017/00377  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige för Töreboda kommun att 
justera: 

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan i kommunens VA-Taxa med +40 procent 
fr.o.m. 2018-01-01. 
 

2. Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +1,5 % procent fr. o m 
2018-01-01.     

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet 
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den 
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 
90 000 kr i Töreboda kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det 
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så. 
 
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i 
aktuella projekt inom MTG: 
 

 Ny bostadsgata kvarteret Hästen, Töreboda ca 180 tkr per fastighet 

 Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet 

 Enstaka nyanslutningar MTG ca 200 tkr 

 

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora 
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar 
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 % per år för att 
räknas som skäligt och rättvist. 

Verksamhet teknik föreslog därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13)) i Töreboda 
kommuns VA-taxa som ett första steg skulle höjas med 40% fr.o.m. 2017-01-01. 
Med den föreslagna höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, 
men nivån med självfinansierande anläggningsavgifter skulle inte nås vilket betyder 
att Va-kollektivet får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela 
VA-kollektivet betalar. Kommunfullmäktige valde sedan att inför år 2017 endast 
justera avgifterna med 20 % vilket fortsatt gör glappet mellan kostnader och intäkter  
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fortsatt stort. Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är vanligt 
förekommande bland Sveriges kommuner. I den för MTG gemensamma VA-planen 
föreslås stegvis höjningar om 40 % per år under åren 2017-2019. Med bakgrund av 
detta föreslår verksamhet teknik en justering av anläggningsavgifterna fr.o.m. 2018-
01-01 med +40%. 

 

VA-taxans brukningsavgifter 
 

Under några år har VA-kollektivet i Töreboda haft en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verksamheten har. I 
den av fullmäktige antagna VA-planen beskrivs att ett årligt behov av 
reinvesteringstakt i befintliga anläggningar kräver 11 500 tkr i investeringsmedel och 
att detta skulle resultera i ett årligt behov av höjning av brukningsavgifterna med ca 
3%. I Töreboda har verksamheten inte lyckats komma upp i nivån om 11 500 tkr i 
årlig investeringstakt ännu, men med de organisatoriska åtgärder och anpassningar 
som gjorts har nu verksamheten arbetat fram planer och underlag för att hålla den 
målsatta nivån framåt. En viss återhållsamhet med investeringar har funnits under år 
2017 beroende på den stora investering som ska göras på Töreboda 
avloppsreningsverk för förbättrad kvävereduktion. En investering vi ännu inte exakt 
vet kostnaden för. 

Det prognostiserade resultatet för verksamheten påvisar ett överskott om ca 500 tkr 
när året är slut vilket i sig påvisar att dagens driftkostnader är lägre än intäkterna och 
att det isolerat det inte finns anledning att justera taxans brukningsavgifter uppåt. 

En ny kvävereningsprocess kommer öka verksamhetens driftkostnader enligt den 
principutredning som togs fram under år 2016 och verksamheten bedömer att 
driftkostnaderna för 2018 med anledning av detta kommer att öka med 450 tkr 

Utöver detta kommer kapitalkostnaderna öka med anledning av de investeringar som 
nu är planerade med ca 340 tkr. 

Sammanfattningsvis kommer driftkostnaderna öka med 790 tkr år 2018 förutsatt att 
verksamheten fortsatt kan effektivisera i takt med generella kostnadsökningar vilket 
förutsätts. Då verksamheten bedöms göra ett överskott om 500 tkr är behovet endast 
att justera taxan uppåt för att få ökade intäkter om 290 tkr vilket motsvarar 1,45 %. 
Verksamhet teknik föreslår därför en justering av brukningsavgifterna med 1,5 % 
fr.o.m. 2018-01-01.  

Underlag för beslut 

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Töreboda.  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ” Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2018”.   

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
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Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar: 

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i kommunens VA-Taxa med +35 procent fr.o.m. 
2018-01-01 

2. Brukningsavgifterna (§§ 14-17) i kommunens VA-taxa med +1,6 procent fr. o m 2018-
01-01 vilket medför att VA-kollektivet kan investera för ytterligare 7 100 tkr (totalt 
9 000 tkr) per år och finansiera kapitalkostnader för detta.  

Bakgrund 

VA-taxans anläggningsavgifter 
 

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet 
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den 
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 
143 000 kr i Gullspångs kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det 
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så. 
 
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i 
aktuella och nyligen genomförda projekt inom MTG: 
 

 Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet 

 Ny bostadsgata i kvarteret Hästen, Töreboda ca 180 tkr per fastighet 

 Enstaka anslutningar inom MTG i genomsnitt ca 200 tkr per fastighet 

 

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora 
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar 
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 % per år för att 
räknas som skäligt och rättvist. 

Verksamhet teknik föreslog inför år 2017 därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i 
Gullspångs kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35 % fr.o.m. 2017-01-01 
vilket också senare beslutades i kommunfullmäktige. Med den föreslagna höjningen 
fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån med 
självfinansierande anläggningsavgifter nåddes inte vilket betyder att Va-kollektivet 
fortsatt har fått eller kommer att få subventionera nyanslutningar med 
brukningsavgifter som hela VA-kollektivet betalar.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 36 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 207 (forts.)                                                   Dnr 2017/00378  

Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är en vanligt 
förekommande bland Sveriges kommuner. 

I MTG-kommunernas övergripande VA-plan föreslås att anläggningsavgifterna 
stegvis (+35% per år under åren 2017-2019) höjs upp till en nivå på omkring 200 tkr 
för en genomsnittsvilla. 

Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av 
anläggningsavgifterna inför år 2018 görs med +35%. 

 

VA-taxans brukningsavgifter 
 

Under några års tid har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att 
VA-kollektivet finansieras till 100 % av taxans avgifter. Årligen har verksamheten 
avskrivningskostnader på ca 1 900 tkr för historiska investeringar och de sista åren 
har de årliga investeringsvolymerna anpassats till avskrivningsnivån för att inte öka 
kapitalkostnaderna för verksamheten. Inför år 2017 justerades brukningsavgifterna 
bland annat för att skapa ett utrymme att kunna öka den årliga investeringstakten 
vilket också det prognostiserade resultatet för år 2017 bekräftar möjligheten till. För 
att hålla en rimlig nivå på reinvesteringar i befintliga anläggningar föreslås i antagen 
VA-plan en årlig investeringsvolym om 9 000 tkr. För att verksamheten ska klara att 
bära de kapitalkostnader som dessa investeringsvolymer krävs en intäktsökning för 
verksamheten motsvarande ca 3 % per år. I och med att verksamheten i nuläget visar 
ett överskott finns redan ett utrymme att investera för ca 3 000 tkr år 2018. För att nå 
investeringsvolym på 9 000 tkr krävs dock en taxeökning på 1,53 % givet att 
verksamheten lyckas effektivisera i takt med de generella kostnadsökningarna likt 
tidigare år vilket verksamheten bedömer är möjligt. Med bakgrund av detta föreslår 
verksamhet teknik att en justering av brukningsavgifterna görs med +1,6 %. Detta 
förutsätter även att kommunfullmäktige beslutar tilldela VA-verksamheten ytterligare 
7 100 tkr i investeringsmedel jämfört med liggande budgetförslag om 1 900 tkr till 
totalt 9 000 tkr.   

Underlag för beslut 

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Gullspång.  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ” Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2018”.   

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 208                                                   Dnr 2016/00730  

Rapport Kritik på teknik 2016 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde 2017-01-24 redovisades resultatet av 
undersökningen ”Kritik på teknik 2016”. Verksamhet teknik redovisade även ett 
förslag till handlingsplan som kompletterades och fastställdes av nämnden. Beslut 
togs att verksamhet teknik i samband med halvårs- och helårsbokslut ska redovisa 
hur arbetet med handlingsplanen fortlöper. 

 

Under första halvåret har flera punkter på handlingsplanen genomförts och flera har 
startat upp och följer tidplan. Dock ligger verksamheten efter tidplan med några av 
punkterna.   

Underlag för beslut 

Handlingsplan Kritik på Teknik 2016 MTG halvårsbokslut 2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
handlingsplan i samband med halvårsbokslut gällande undersökningen Kritik på 
teknik 2016”  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 38 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 209                                                   Dnr 2017/00135  

Återrapportering av uppdragslista för verksamhet teknik 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner återrapporteringen.       

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Uppdragslista till tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-05.      

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 39 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 210                                                   Dnr 2017/00323  

Skötsel för lekplats i Stadsparken 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser att uppdraget är utfört.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde 2017-06-14 gav nämnden verksamhet teknik att 
se över lekplatsen i stadsparken då denna var i stort behov av skötselinsats. 

Verksamhet Teknik gjorde skyndsamt dagarna efter sammanträdet en insats med 
ogräsrensning och allmän uppstädning.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 149/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Skötsel för lekplats i 
Stadsparken i Mariestad ”.     

 

Expedierats till: 
Enhetschef park/hamn Jan Larsson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 211                                                   Dnr 2017/00382  

Sammanträdesdatum 2018 för tekniska nämnden och 
arbetsutskottet 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa datum och tider för tekniska nämnden och 
tekniska nämndens arbetsutskott år 2018 enligt följande: 

Arbetsutskott Nämndsmöte 

6 februari (Hemön kl. 14.00) 13 februari (Vänersalen kl. 14.00) 

6 mars (Hemön kl. 14.00) 13 mars (Vänersalen kl. 14.00) 

10 april (Hemön kl. 14.00) 17 april (Vänersalen kl. 14.00) 

15 maj (Hemön kl. 14.00) 22 maj (Vänersalen kl. 14.00) 

12 juni (Hemön kl. 14.00) 19 juni (Vänersalen kl. 14.00) 

4 september (Hemön kl. 14.00) 11 september (Vänersalen kl. 14.00) 

9 oktober (Hemön kl. 14.00) 16 oktober (Vänersalen kl. 14.00) 

6 november (Hemön kl. 14.00) 13 november (Vänersalen kl. 14.00) 

11 december (Hemön kl. 14.00) 18 december (Vänersalen kl. 14.00) 

   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat förslag på sammanträdesdagar för tekniska 
nämnden samt tekniska nämndens arbetsutskott för år 2018.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och teknisk chef 
Michael Nordin ”Sammanträdesdagar 2018 för tekniska nämndens arbetsutskott och 
tekniska nämnden”     

 

Expedierats till: 
Mariestads kommun 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 41 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 212                                                   Dnr 2017/00008  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 

1. Från kommunfullmäktige i Gullspång, beslut om investeringsbudget 2018.  
(Kf § 89/2017) 

2. Från kommunfullmäktige i Gullspång, beslut om finansiering av bruksväg på grund 
av det pågående E20-projektet. 
(Kf § 102/2017) 

3. Från kommunstyrelsen i Mariestad, beslut om upphandling av ny bro över Tidan 
vid Gärdesparken. 
(Ks § 116/2017) 

4. Från kommunstyrelsen i Mariestad, beslut om investeringsmedel för nybyggnation 
och renovering av badhuset. 
(Ks § 115/2017) 

5. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, remiss gällande 
medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan i Töreboda. 
(Uu § 134/2017) 

6. Från kommunstyrelsen i Mariestad, beslut om införande av SMS-parkering. 
(Ks § 120/2017) 

7. Från kommunstyrelsen i Mariestad, riktlinjer för ramfinansierad lokalkostnader.  
(Ks § 121/2017)       

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-09-05 

Sida 42 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 213                                                   Dnr 6433  

Aktuell information/frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Följande aktuell information/frågor behandlas vid dagens sammanträde: 

Utbyte av belysning till LED-belysning i Töreboda 

Sven Olsson (C) ställer frågan om status på projektet av utbyte av belysning till LED-
belysning i Töreboda. Enhetschef för gata/trafik Hanna Lamberg besvarar frågan.  

 

Kantsten vid infart Metsä Tissue i Mariestad 

Björn Nilsson (S) ställer frågan om varför man inte sänkt kantstenen vid infarten vid 
Metsä Tissue i samband med va-sanering. Tekniske chefen Michael Nordin tar med 
frågan till verksamhet teknik.     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 214                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

Taxa för vätgasbil  

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i 
uppdrag att se över taxan för vätgasbilen som finns i bilpoolen i Mariestads kommun.      

 

 

 

 



 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-29 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 29 juni 2017, kl. 9.00 – 10.00 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande 

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

Övriga deltagare Amanda Haglind VA-strateg § 171 -172 
Ingalill Lindblad Assistent § 173, 175 
Ulf Johansson Projektledare § 173 
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Johan Jacobsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 170-180 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Johan Jacobsson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-06-29 

Anslagsdatum 2017-06-29 Anslaget tas ner 2017-07-17 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 170                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.  

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-29 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 171                                                   Dnr 2017/00300  

Detaljplan för kvarteret Prästkragen i Töreboda 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna och har 
följande att yttra:  

På sida 4 i planbeskrivningen, under rubriken Teknisk service, bör texten ändras så att 
det står spillvatten istället för avlopp. Begreppet avlopp innefattar både spillvatten 
och dagvatten.  

På sida 6 i planbeskrivningen, under rubriken Dagvatten, bör det stå att vatten från 
parkeringsytor ska renas innan anslutning till det kommunala dagvattennätet.  

På sida 7 i planbeskrivningen, under rubriken Huvudmannaskap för allmänna platser, är 
det angivet att kommunen har ansvar för kommunala ledningar för vatten och 
avlopp, det finns inga sådana ledningar inom planområdet och texten bör därför tas 
bort. Inom fastigheten är ansvaret för VA-ledningarna fastighetsägarens.  

På plankartan bör VA-ledningar som ligger utanför planområdet avlägsnas.  

På plankartan är det angivet att dagvatten ska omhändertas lokalt eller fördröjas 
innan anslutning till kommunala dagvattenledningar. Detta bör samordnas med 
texten om dagvatten i planbeskrivningen.    

Bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av nya bostäder för 
trygghetsboende samt parkeringsplatser.  

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar för detaljplan för kvarteret Prästkragen i Töreboda.   

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Detaljplan för kvarteret 
Prästkragen i Töreboda”.    

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-29 

Sida 5 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 172                                                   Dnr 2017/00311  

Detaljplan för Nolhagen 3:6 m.fl., Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enligt följande:  

Verksamhet teknik har tagit del av samrådshandlingarna och har inget att yttra.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 22 juni 2017 att rubricerad detaljplan ska bli föremål för 
samråd. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av 
bostadsområdet Sjölyckan.  

Underlag för beslut 

Samrådsremiss - Detaljplan för Nolhagen 3:6 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads 
kommun.  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Detaljplan för Nolhagen 3:6 
m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-29 

Sida 6 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 173                                                   Dnr 2017/00147  

Partneringupphandling för nya förskolor i Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbudsgivare nr 5 att tillsammans med 
Mariestads kommun ingå i ett partnerskap för nybyggnation av två förskolor i 
enlighet med upprättad anbudsförfrågan.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i Ksau § 75/2017 gett chefen för sektor 
Samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra en partneringupphandling för att etablera 
en ny förskola vid f.d. Kronoparksskolan samt en ny förskola i Sjölyckan. 

Fastighetsavdelningen har på uppdrag av samhällsbyggnadschefen upprättat ett 
förfrågningsunderlag. Uppdraget har varit att sammanställa ett förfrågnings-underlag 
för nybyggnation av två förskolor med vardera 8 avdelningar i två plan med 
tillagningskök i varje förskola och teknikutrymmen. Den ena förskolan blir 
lokaliserad till nuvarande Kronoparksskolan och den andra till bostadsområdet 
Sjölyckan. Förskolorna ska byggas efter samma projekteringsunderlag med stort 
fokus på energi- och miljöfrågorna. Rivning av hela eller delar av Kronoparksskolan 
ingår i entreprenaden. Beräknad färdigställandetid är våren 2019 för byggnationen av 
den första förskolan och våren 2020 för den andra förskolan. 

Uppvärmning ska ske med energi-innovativa lösningar som t.ex. solenergi, 
elektrolysör och energilagring i vätgas och batterier via bränslecellssystem i syfte att 
minimera energiförbrukningen. Målsättningen är att byggnaderna ska vara 
”självförsörjande”, eller så nära som möjligt inom rimliga kostnader. 

Kommunfullmäktige har i beslut Kf § 55/2017 antagit investeringsbudget för 2018 
med flerårsplan 2019-2020. I den beslutade investeringsbudgeten finns medel 
anslagna för förskolorna. Beroende på val av energi-innovativ lösning kan 
merkostnader komma att uppkomma. Fastighetsavdelningens målsättning är att 
kunna utföra byggnaderna inom anslagna medel. 

Upphandlingen har varit utannonserad under tiden 2017-04-05 – 2017-05-17. Efter 
anbudstidens utgång har fem anbud inkommit. Inkomna anbud och utvärdering av 
dessa redovisas i bifogade sammanställningar. Utvärderingen visar att anbudsgivare 
nr 5 lämnat det anbud som både uppfyller samtliga krav och är det mest fördelaktiga 
med utgångspunkt från en samlad värdering av de kriterier som ställts i 
förfrågningsunderlaget. 

Underlag för beslut 

Sammanställning över kvalificeringskrav 

Sammanställning över utvärderingskriterier 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 173 (forts.)                                                   Dnr 2017/00147  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin och samhällsbyggnadschef 
Thomas Johansson ”Antagande av entreprenör – Nybyggnad av två nya förskolor i 
partnering, Mariestads kommun". 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 174                                                   Dnr 2016/00776  

Information om projekt 2032 - Universitetsbron, Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.   

Bakgrund 

En upphandling av har genomförts i syfte att genomföra byggnation av den så 
kallade Universitetsbron, en gång- och cykelvägsbro, som ska förbinda 
Universitetsparken i Gärdesparken med Trädgårdens skola. Kommunfullmäktige har 
tilldelat tekniska nämnden 9 000 tkr i investeringsmedel för projektet. Genomförd 
upphandling påvisar att dessa medel inte kommer att räcka till utan ytterligare ca 
3 500 tkr behöver tillskjutas projektet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet 2017-06-21 att föreslår 
kommunstyrelsen att dels anta entreprenör för genomförandet och dels att uppdra åt 
kommunchefen att förtydliga hur en finansiering av de överskjutande kostnaderna 
kan lösas. Då beloppsgränsen överstiger kommunstyrelsens arbetsutskotts delegation 
behöver kommunstyrelsen slutligen fatta beslut om antagandet av entreprenör. Detta 
förväntas göras på kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-30 varefter 
verksamheten kan gå vidare med tilldelningsbeslut. På sammanträdet kommer även 
finansieringen beslutas och kommunchefens förslag till beslut är att tekniska 
nämnden får i uppdrag att inom befintlig investeringsbudget skapa utrymme om ca 
3 500 tkr och även besluta om att omdisponering ska ske till projekt 2032 
Universitetsbron.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 247/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Information om projekt 
2032 - Universitetsbron, Mariestad”.      
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 175                                                   Dnr 2017/00205  

Upphandling - Byte tak förskolan Syrenen i Töreboda 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbudsgivare nr 5 som entreprenör för byte 
av tak på förskolan Syrenen och dess förrådsbyggnader.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i investeringsbudget för år 2017 avsatt medel för byte av tak 
på förskolan och dess förrådsbyggnader. 

 

Fastighetsavdelningen har genomfört en upphandling och förfrågningsunderlaget har 
varit ute för anbudsräkning under perioden 2017-04-28 – 2017-06-02 . Efter 
anbudstidens utgång har fem anbud inkommit. Utvärdering av inkomna anbud 
redovisas i bifogad sammanställning. Av de inkomna anbuden har anbudsgivare nr 5 
lämnat det anbud som både uppfyller ställda krav och är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga för kommunen.  

Underlag för beslut 

Anbudsprövning/kvalificeringskontroll av anbud.  

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Thomas Johnsson och teknisk chef 
Michael Nordin "Antagande av entreprenör – Byte av tak på förskolan Syrenen, 
Töreboda". 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-29 

Sida 10 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 176                                                   Dnr 2017/00149  

Remiss - Medborgarförslag om byte av kommunens advents-
/ljus- dekorationer i Töreboda 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar följande yttrande: 

Tekniska nämnden rekommenderar Töreboda kommun att tillstyrka 
medborgarförslaget då befintliga ljusdekorationer är undermåliga. Utredningen som 
gjorts påvisar ett investeringsbehov om 70 – 150 tkr beroende på ambitionsnivå. 
Tekniska nämnden överlåter till Töreboda kommun att besluta om ambitionsnivå 
och hur finansiering ska ske.  

Bakgrund 

Stefan West i Töreboda kommun har inkommit med ett medborgarförslag där han 
föreslår att kommunen byter ut befintlig ljusdekoration som används som dekoration 
vid advent/Jul. Utvecklingsutskottet beslutade på sammanträdet 2017-03-15 att 
remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast 
den 28 juli 2017. 

På Tekniska nämndens sammanträde 2017-06-14 beslutades att ge tekniska 
nämndens arbetsutskott delegation att yttra sig på remissen för att hinna svara innan 
den 28 juli. 

Verksamhet teknik tillsammans med Vänerenergi AB och utvecklingsenheten i 
Töreboda kommun har gemensamt utrett medborgarförslaget och konstaterar att det 
föreligger ett stort behov av att byta ut befintliga ljusdekorationer då dessa är defekta 
och allmänt undermåliga. Det finns också ett behov av att byta ut en del av de vajrar 
som ljusdekorationen monteras i då även dessa på grund av ålder börjat ge upp och 
bedöms i närtid bli en säkerhetsrisk. 

Att byta ut den ljusdekoration som finns idag till en likvärdig bedöms kosta ca 60 tkr. 
Att gradera upp den till en mer omfattande/prydligare ljusdekoration bedöms kosta 
ca 140 tkr. Att byta ut de vajrar som bedöms i närtid bli en säkerhetsrisk kostar ca 10 
tkr. Olika förslag på ljusdekorationer utifrån dessa belopp är översänt till 
utvecklingsenheten i Töreboda kommun som förslagsvis tar fram ett slutligt förslag 
för beslut.    

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer i 
Töreboda. 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss - 
Medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda”.     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 176 (forts.)                                                   Dnr 2017/00149  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 177                                                   Dnr 2017/00303  

Delegering av beslutanderätt under semesterperioden 
sommaren 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson 
(S) delegation att under semesterperioden 30 juni till 31 augusti 2017 avge 
remissyttranden samt anta anbud för pågående projekt.  

Tekniska nämndens presidium ska få ta del av handlingar för remisser och anbud 
innan beslut fattas.  

Eventuella beslut rapporteras på tekniska nämndens sammanträde i september.     

Bakgrund 

Då tekniska nämndens arbetsutskott inte har något sammanträde förrän 5 september 
ger arbetsutskottet ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) delegation att 
under semesterperioden 30 juni till 31 augusti 2017 avge remissyttranden samt anta 
anbud för pågående projekt.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och teknisk chef 
Michael Nordin     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 178                                                   Dnr 2017/00008  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 

 

1. Från kommunstyrelsen i Töreboda om uppföljning av tekniska nämndens 
investeringsbudget 2017 och rapportering avseense investeringsredovisning. 

(Ks §179/2017) 

2. Från kommunfullmäktige i Mariestad beslut om antagande av ändring av 
detaljplan för del av Mariestads hamn. Mariestads centralort. 

(Kf § 40/2017) 

3. Från kommunfullmäktige i Mariestad beslut om antagande av utvecklingsplan 
för Sjötorp. 

(Kf § 43/2017) 

4. Från kommunfullmäktige i Mariestad beslut om revidering av taxor för 
upplåtelse av allmän plats.  

(Kf § 44/2017) 

5. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda förslag till 
kommunstyrelsen att teckna medfinansieringsavtal GC-väg längs väg 201 
Mogårdsvallen - Mo kyrka.  

(Uu § 99/2017) 

6. Från kommunfullmäktige i Mariestad överlämnande av medborgarförslag om 
fler soptunnor till tekniska nämnden för beredning. 

(Kf § 35/2017) 

7. Från kommunstyrelsen i Mariestad om genomlysning av Mariestads ekonomi 
med hjälp av SKL.  

(Ks § 111/2017) 

8. Från kommunstyrelsen i Gullspång om budgetuppföljning för januari - april 
2017. 

(Ks § 195/2017) 

9. Från kommunstyrelen i Gullspång om åtgärder på Göta holme. 

(Ks § 209/2017) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 178 (forts.)                                                   Dnr 2017/00008  

 

10. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om brytande av avtal med 
Trafikverket gällande medfinansiering av gc-väg mellan Jula och Ullervad.  

(Ksau § 230/2017) 

11. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om överlämnande av 
uppdraget/ansvaret att teckna hyresavtal med hyresgästerna i bodarna i 
hamnen till AB Stadens hus. 

(Ksau § 223/2017) 

12. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad lägesrapport gällande om- 
och tillbyggnad av badhuset. 

(Ksau § 232/2017) 

13. Från kommunfullmäktige i Mariestad ombudgetering av investeringsmedel 
från år 2017 till år 2018.  

(Kf § 53/2017) 

14. Från kommunfullmäktige i Mariestad budget 2018 för Mariestads kommun 
med flersårsplan 2019-2020.  

(Kf § 55/2017) 

15. Från kommunfullmäktige i Mariestad antagande av 
informationssäkerhetspolicy för Mariestads kommun.  

(Kf § 59/2017) 

16. Från kommunstyrelsen i Töreboda beslut om tecknande av 
medfinansieringsavtal - planläggningsprocess för gång- och cykelväg längs 
väg 201 mellan Mogårdsvallen och Mo kyrka.  

(Ks § 238/2017) 

17. Från kommunfullmäktige i Töreboda driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-
2020.  

(Kf § 75/2017) 

18. Från kommunfullmäktige i Töreboda investeringsbudget 2018 och flerårsplan 
2019-2020.  

(Kf § 79/2017) 

19. Från kommunfullmäktige i Töreboda prioritering av projekten för 
nybyggnation av parkeringsplatser  Töreboda centrum.  

(Kf § 80/2017) 

20. Från kommunfullmäktige i Töreboda köp av fastigheten Töreboda Gjutaren 
4.  

(Kf § 85/2017) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 178 (forts.)                                                   Dnr 2017/00008  

 

21. Från kommunfullmäktige i Töreboda försäljning av fastigheten Töreboda 
Gnet 1:7. 

(Kf § 86/2017) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 179                                                   Dnr 6433  

Aktuell information/frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Följande aktuell information/frågor tas upp på dagen sammanträde: 

 

Upphandling Töreboda sim- och idrottshall renovering 2017  

Tekniske chefen informerar om pågående upphandling för Töreboda sim- och 
idrottshall renovering 2017 som måste göras om då inga anbud inkommit.  
 

Upphandling nybyggnation garage och förråd Vänershofs idrottsområde, Mariestad 

Tekniske chefen informerar om pågående upphandling för nybyggnation garage och 
förråd Vänershofs idrottsområde i Mariestad som måste göras om då inga anbud 
inkommit.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 180                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

Trafiksituation på Strandvägen i Mariestad 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i 
uppdrag att genomföra tillfälliga åtgärder för hastighetsänkning på Strandvägen i Mariestad.     

 

 

 

 

















































































































































































 

TRE KOMMUNER I SAMVERKAN 
 

 

Delegationsbeslut:    BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 

 

Tidsperiod:  Augusti 2017     

 

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

Besluts-   Sökande Beviljat Bidragsbelopp  

datum   

   Töreboda Gullspång 

 

170822 Ingrid Persson  1 316:- 

 Borgmästaren 5 

170822 Ella-Britt Eriksson  5 438:- 

 Bokhandlaren 3 

170822 Maj-Britt Karlsson  455:- 

 Färgaren 10 

170822 Siv Gustafsson  762:- 

 Advokaten 8 

170822 Carina Carlström Johansson  715:- 

 Byggmästaren 8 

170822 Mona Johansson  963:- 

 Byggmästaren 8 

170822 Börje Bäckström  1 762:- 

 Oxeln 2 

170822 Lars Nordwall  632:- 

 Rönnen 9 

170822 Ingrid Persson  1 395:- 

 Borgmästaren 5 

170822 Clairice Johansson  495:- 

 Rävsnäs 2:15 

 

170822 Ingeborg Johansson  715:- 

 Rusthållaren 12 

170822 Sigrid Östman  823:- 

 Rusthållaren 12 

170822 Tuttan Bergqvist  585:- 

 Sotaren 12 

170822 Lennart Ström  26 884:- 

 Läkaren 8 

170822 Rolf Nilsson  6 983:- 

 Rönnen 10 

 



 2 

170822 Karl-Erik Hilding   3 279:- 

 Torsvid 3:68 

170822 Shipra Chakravorty   9 424:- 

 Hova 54:1 

170822 Birgitta Carlström   6 185:- 

 Ekorren 2 

170822 Kristina Vilhelmsson   4 558:- 

 Hova 3:69 

170823 Elsa Mellgren   2 634:- 

 Kärr 1:80 

170823 Britta Conradsen  5 438:- 

 Kyrkängen 1:57 

 

Summa kronor:  55 361:- 26 080:- 



 

TRE KOMMUNER I SAMVERKAN 

FASTIGHETSAVDELNINGEN 
 

 

Delegationsbeslut:    BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 

 

Tidsperiod:  Juli 2017       

 

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

Besluts-   Sökande Beviljat Bidragsbelopp  

datum   

   Töreboda Gullspång 

 

170718 Dolvig Jansson   1 740:- 

 Delebäck 1:10 

 

Summa kronor:   1 740:- 



 

TRE KOMMUNER I SAMVERKAN 
 

 

Delegationsbeslut:    BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 

 

Tidsperiod:  Juni 2017     

 

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

Besluts-   Sökande Beviljat Bidragsbelopp  

datum   

   Töreboda Gullspång 

170608 Jan Olov Ottosson  1 033:- 

 Borgmästaren 5 

170608 Eje Bertilsson  7 530:- 

 Kyrkängen 1:144 

170608 Greta Fred   1 033:- 

 Häggen 4 

170608 Elin Eriksson  1 841:- 

 Köpmannen 3 

170608 Majlis Gustafsson  712:- 

 Krabbängen 1:134 

170608 Gudrun Lundgren  762:- 

 Rusthållaren 12 

170608 Sven-Eric Wadell  2 154:- 

 Gnet 1:35 

170608 Sonia Andersson   8 629:- 

 Sparven 2 

170608 Lilly Brask   980:- 

 Hova 2:45 

 

170620 Väinö Toumiranta  4 765:- 

 Skäggebolet 1:55 

170620 Paul Jansson   27 243:- 

 Delebäck 1:10 

170620 Anders Lundvall   5 486:- 

 Hemmet 19 

170621 Hans Friman   49 602:- 

 Solliden 2 

170622 Tommy Engström   7 155:- 

 Sparven 3 

 

Summa kronor:  19 830:- 99 095:- 

 


