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Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, tisdagen den 21 december kl 14:00-16.30 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
Lars Carlsson (M) ledamot 
Torbjörn Forsell (C) ledamot 
Nils Farken (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M) ledamot 
Sven Olsson (C) ledamot 
Lars-Åke Bergman (S) ledamot 
Johan Jakobsson (S) ledamot 
Torbjörn Jansson (C) ledamot  
Göte Andersson (M)  tjänstgörande ersättare 
Mari-Ann Wallander (S) tjänstgörande ersättare 
Viktor Bergström (L)  ersättare 
Emil Gullbrantz (C) ersättare 
 

Övriga deltagare Simon Ravik  enhetschef VA §§ 177-180  
Amanda Haglind  VA-chef §§ 178-183  
Emma Wiik t f gatuchef §§ 184-189  
Thomas Jonsson fastighetsförvaltare §§ 190-192 
Joakim Halaby fastighetsförvaltare §§ 193-194  
Anders Sjöholm  fastighetschef §§ 190-194, 198 
Johan Myhrman teknisk chef 
Ylva Grönlund  sekreterare 

Justerare Torbjörn Forsell 

Justeringens plats och tid Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 176-198 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Torbjörn Forsell  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-21 

Anslagsdatum 2022-01-03 Anslaget tas ner 2022-01-25 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, verksamhet teknik, Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämnden 

Tn § 176                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning med komplettering till 
ärende 22 (§ 197). 

- Sven Olsson (C) meddelar önskemål om att få tillgång till tekniska nämndens 
arbetsutskotts handlingar för att få mer tid att förbereda sig inför tekniska 
nämndens sammanträde. 

Komplettering till ärende 22 läggs till dagordningen. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 177                                                   Dnr 2021/00457  

Omdisponering investeringsmedel VA 2021 Relining Gullspång 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 900 tkr till projekt ”Relining Gullspång 2021”. 
Finansiering sker genom 2021 års VA-investeringsram, projekt 96000.  

Bakgrund 

Vi har under 2021 filmat delar av spillvattennätet i Gullspångs kommun för att 
identifiera vilka ledningar som har stort inläckage. Inläckaget gör att vid större 
regnmängder hinner inte ledningsnätet och pumpstationerna transportera spillvattnet 
till reningsverket, utan det ”bräddar ut” orenat på olika platser.  

Sektor teknik föreslår att 900 tkr fördelas enligt följande:  

Prästgatan:   

En rotskärningssträcka som är väldigt otät och tar in stora mängder ovidkommande 
vatten. Ledningen är lagd 1950 och är 225 betong. Sträckan är 172 meter. Kostnad 
200 tkr. 

Tore Lööfs Gata:  

En huvudledning som är väldigt otät och tar in stora mängder ovidkommande 
vatten. Vi relinar även en servisledning på sträckan. Ledningen är lagd 1955 och är 
225 betong. Sträckan är 140 meter.  Kostnad 160 tkr. 

Amnevägen etapp 1:  

Ledningen är väldigt otät och tar in stora mängder ovidkommande vatten. Ledningen 
är lagd 1950 och är 225 betong. Sträckan är 470 meter. Kostnad 540 tkr.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 202/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av Enhetschef VA Simon Ravik, Omdisponering 
investeringsmedel 2021 VA Gullspång 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 2021 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Enhetschef Simon Ravik 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 178                                                   Dnr 2021/00483  

Omdisponering investeringsmedel VA 2022, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 9 585 tkr till projekt enligt följande fördelning: 
 
- 2 885 tkr till projekt Förnyelse anläggningar ovan mark. 
- 6 700 tkr till projekt Förnyelse ledningsnät. 
 
Finansiering sker genom 2022 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

År 2022 har tekniska nämnden tilldelats 16 000 tkr i VA-investeringsram för att 
kunna hålla en förnyelsetakt på kommunens VA-anläggningar enligt de mål som 
anges i VA-planen.  

- Sektor teknik föreslår att 9 585 tkr tilldelas följande projekt: 

- 2 885 tkr till projekt Förnyelse anläggningar ovan mark. Insatser planeras 
enligt följande:  

- 350 tkr för modernisering av pumpstationer. 

- 800 tkr till byte av renssil Mariestads avloppsreningsverk.  

- 525 tkr till Insatser för ökad säkerhet på vatten- och avloppsanläggningar. 
Innefattar förnyelse av skalskydd samt förbättrade larmfunktioner på flera av 
kommunens anläggningar. 

- 290 tkr till Luttank Lugnås vattenverk. Avser ny luttanklösning för förbättrad 
hantering och arbetsmiljö. 

- 270 tkr till takbyte Mariestads vattentorn. Taket är i dåligt skick och i stort 
behov av att bytas ut.  

- 650 tkr till reservkraftverk Lugnås vattenverk. Ett reservkraftverk på plats vid 
Lugnås vattenverk skulle innebära en förbättrad säkerhet i 
dricksvattenleveransen i Lugnås samhälle.  

- 6 700 tkr till projekt Förnyelse ledningsnät. Insatser planeras enligt följande: 

- 4 700 tkr till projekt VA-sanering Genvägen Lyckans väg. Spilledningen är en 
konsekvensledning med ras och kraftiga frätskador där det förekommit flera 
avloppsstopp. Vattenledningen har haft flera vattenläckor och byts ut. 
Dimensionen byts till 160 mm (tidigare 100) för att få en bättre 
vattenförsörjning i området. Sträckan är ca 350 meter. 
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- 1 300 tkr till projekt VA-sanering kvarteret Päronet. Projektet avser VA-
sanering och åtgärder på ledningsnätet för att upprätta egna serviser till två 
fastigheter som tidigare saknat serviser. Det har förekommit flera 
avloppsstopp inne på tomtmark då ledningarna är gamla och att det 
förekommer tvärskjutningar på flera ställen. Sträckan är ca 75 meter. 

- 700 tkr till projekt VA-åtgärder Tidavads skola. Projektet avser byte av 
huvudvattenledningen från Tidavads vattenverk fram till närliggande område 
som nyligen VA-sanerats (120 meter). Spillvattenservisen till Tidavads skola 
(60 meter) relinas i egen regi.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 203/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind och enhetschef VA Simon 
Ravik, Omdisponering investeringsmedel 2022 VA Mariestad 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 2022 Mariestad 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Enhetschef Simon Ravik 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 179                                                   Dnr 2021/00453  

Omdisponering investeringsmedel VA 2022, Töreboda 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 5 540 tkr till projekt enligt följande fördelning: 
 

- 1 990 tkr till projekt Förnyelse vatten- och avloppsreningsverk. 
- 3 550 tkr till projekt Förnyelse ledningsnät. 

 
Finansiering sker genom 2022 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

År 2022 har tekniska nämnden tilldelats 15 500 tkr i VA-investeringsram för att 
kunna hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i 
VA-plan 2020-2030.  

Sektor teknik föreslår en tilldelning av investeringsmedel enligt följande: 

- 1 990 tkr till projekt Förnyelse vatten- och avloppsreningsverk. Insatser planeras 
enligt följande:  

- 380 tkr till Åtgärder råvattenbrunnar. Avser reinvesteringar i råvattenbrunnar 
vid Haboskogens vattentäkt för framtida vattenuttag.  

- 500 tkr till ytskikt Töreboda avloppsreningsverk. 

- 150 tkr till asfaltering i anslutning till Älgarås avloppsreningsverk. 

- 710 tkr till Säkerhetsåtgärder vatten- och avloppsanläggningar. Avser 
områdesskydd, förbättrat larmsystem samt nytt låssystem.  

- 250 tkr för Förbättrad rejektvattenhantering Töreboda avloppsreningsverk.  

- 3 550 tkr till projekt Förnyelse ledningsnät. Insatser planeras enligt följande: 

- 800 tkr till projekt VA-sanering Dalagatan. Spillvattenledningen har ingen 
botten (uppfrätt) och vattnet läcker ut i ledningsgrav för att sedan leta sig in i 
nedströms brunn. Vattenledningen byts då den är lagd före 1960. Sträckan är 
ca 35m. 

- 700 tkr till projekt Kärleksstigen Moholm. Ledningen är felkonstruerad så 
den går inte att drifta. Vi har haft återkommande stopp på sträckan. 
Vattenledningen byts ut då vi har öppet schakt. Sträckan är ca 65 meter. 

- 550 tkr till projekt VA-sanering Slätte. Flytta spill- och vattenledning från 
privata tomter till kommunal mark. En rotskärningssträcka med flera 
driftstörningar. Sträckan är 120 meter. 

- 1 500 tkr till reliningar. Medlen avsätts för att hålla förnyelsetakten i 
ledningsnätet.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 204/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07  

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind och enhetschef VA Simon 
Ravik, Omdisponering investeringsmedel 2022 VA Töreboda 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 2022 Töreboda 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Enhetschef Simon Ravik 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 180                                                   Dnr 2021/00480  

Omdisponering investeringsmedel VA 2022, Gullspång 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 5 750 tkr till projekt enligt följande fördelning: 
 

- 3 300 tkr till projekt Förnyelse vatten- och avloppsreningsverk 
- 2 450 tkr till projekt Förnyelse ledningsnät 

 
Finansiering sker genom 2022 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

År 2022 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-
planen.  

Sektor teknik föreslår att 5 750 tkr tilldelas följande projekt: 

- 3 300 tkr till projekt Förnyelse vatten- och avloppsreningsverk. Insatser planeras 
enligt följande:  

- 700 tkr till Förnyelse el och styr Hova, Gullspång och Gårdsjö 
avloppsreningsverk. Projektet avser fortsatta förnyelseåtgärder på 
kommunens tre avloppsreningsverk för att säkerställa framtida drift genom 
införande av modern el och styrning. 

- 580 tkr för att modernisera pumpstationer i Gullspångs kommun.  

- 650 tkr för mindre reinvesteringsåtgärder på kommunens 
avloppsreningsverk. Avser renovering av ytskikt samt åtgärder för förbättrad 
renshantering på Gårdsjö avloppsreningsverk och förbättrad 
ytslamshantering på Hova avloppsreningsverk. 

- 1 125 tkr för säkerhetsåtgärder. Avser områdesskydd, förbättrat skalskydd, 
låssystem och larmfunktioner för kommunens vattenverk och 
avloppsreningsverk. 

- 245 tkr åtgärder vattenverk. Avser påfyllning av sand i sandfilter Hova 
vattenverk (95 tkr), åtgärder på tak och dörrar Skagersviks vattenverk (120 
tkr) samt ventilbyte Hova vattenverk (30 tkr).  
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- 2 450 tkr till projekt Förnyelse ledningsnät. Insatser planeras enligt följande: 

- 1 000 tkr till förnyelse ledningsnät Skogsgatan. Rörbrott och rötter i 
spilledningen och flera vattenläckor på vattenledningen på sträckan. 
Ledningarna är i nuläget förlagda över privat tomt, ny ledning kommer att 
förläggas utanför privat tomtmark. Vi drar då fram dagvatten till 4 hushåll 
som idag är kopplade på spillvattenledningen och minskar på så vis mängden 
ovidkommande vatten till avloppsreningsverket. Berörd sträcka ca 80 meter. 

- 450 tkr förnyelse ledningsnät Kärret, Gullspång. Felkopplingar (Dag på spill) 
för att vi idag inte har framdragna dagvattenledningar (bara till en fastighet 
men får stor påverkan på nedströms pumpstation (dubbleras vid regn)). 
Berörd sträcka ca 70 meter. 

- 1 000 tkr relining av ledningar. Medlen avsätts för att hålla förnyelsetakten i 
ledningsnätet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 205/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind och enhetschef VA Simon 
Ravik, Omdisponering investeringsmedel 2022 VA Gullspång 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 2022 Gullpång 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Enhetschef Simon Ravik 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 181                                                   Dnr 2020/00391  

Återrapportering slamhantering Lindholmens vattenverk 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

I december 2020 beslutade tekniska nämndens arbetsutskott att godkänna att 
verksamhet teknik upphandlade en processentreprenör i form av Purac i ett 
partneringprojekt med avseende att installera en modern slamhantering i 
sedimenteringsbassängerna på Lindholmens vattenverk. (Tnau § 184/20) 
Arbetsutskottet beslutade även att ärendet ska återrapporteras till arbetsutskottet 
innan fas 2 påbörjas för att få bättre bild om tidplan och budget. 

Moderniseringen innebär även en optimering av sedimenteringssteget för att möta de 
framtida utmaningarna med klimatförändringar, myndighetskrav och ökat 
dricksvattenbehov. 

Optimeringen av sedimenteringssteget innebär att sedimenteringssteget kommer att 
klara av att möta det uppskattade behovet i översiktsplanen för 2050 års produktion. 

Projektet kommer att ha ett genomförande som sträcker sig över 2022 och 2023 
detta med anledning av komplexiteten som det innebär att stänga av 1/3 del av 
verket samt de betongarbeten som krävs i 2 av 3 bassänger. 

Tidplan: 

2022 – renovering och drifttagning bassäng 2, start renovering bassäng 1. 

2023 – renovering och drifttagning bassäng 2, renovering och drifttagning bassäng 3. 

Budget: 

År 2022 – 18 mkr 

År 2023 – 11 mkr 

Projektet finansieras genom tilldelade medel för projektet 2021 samt 2022.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 206/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2021-11-30 Återrapportering slamhantering 
Lindholmenav  

Tnau § 184/20 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
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Tekniska nämnden 

Tn § 182                                                   Dnr 2021/00456  

Fördelning investeringsmedel VA Marieforsleden 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldelade investeringsmedel för infrastrukturåtgärder 
kring Marieforsleden om totalt 43 miljoner kronor fördelas enligt följande:  

- 2020 års investeringsmedel fördelas 17 000 tkr skattekollektivet och 3000 tkr 
VA-kollektivet. Av tilldelade medel fördelas 700 tkr till utredningar för 
framtida kapacitetsförbättringar i trafikstrukturen, resterande medel till VA-
arbeten. 

- 2021 års investeringsmedel fördelas 23 000 tkr skattekollektivet. Av tilldelade 
medel fördelas 300 tkr till utredningar för framtida kapacitetsförbättringar i 
trafikstrukturen, resterande medel till VA-arbeten. 

Detta innebär att tekniska nämndens beslut från 2020-09-29 (Tn § 106/20) justeras 
enligt ovan.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav 2020-08-19 (Ksau § 257/20) tekniska nämnden i uppdrag att 
besluta om fördelning av kostnader för infrastrukturåtgärder kring Marieforsleden i 
enlighet med bifogade dokument.   

Tekniska nämnden beslutade 2020-09-29 (Tn § 106/20) att 2020-års 
investeringsmedel för projektet skulle fördelas 12 100 tkr skattekollektivet och 7 900 
tkr VA-taxe-kollektivet. Denna fördelning grundade sig i en uppskattning som 
verksamhet teknik tagit fram av kostnaden för att byta ut befintlig vattenledning.   

Resonemanget vid tiden för beslutet var i korthet följande:  

Det skulle kosta VA-kollektivet 10 800 tkr att ersätta befintlig VA-ledning, en 
kostnad som VA-kollektivet bör stå för, flytt av ledningen skulle inte gagna VA-
kollektivet och bör bekostas av skattekollektivet. Skattekollektivet behövde också 
köpa ut en VA-ledning till en kostnad om 2 914 tkr. Med detta resonemang skulle 
VA-kollektivet bekosta 10 800-2 914=7 886 tkr, avrundat till 7 900 tkr. Beslutet 
innebar att skattekollektivet skulle bekosta resterande del av VA-arbetet. 

När projektet nu, till stora delar, är genomfört visar det sig att projektet kunnat 
genomföras till en betydligt lägre kostnad än den uppskattade kostnaden som låg till 
grund för beslut om fördelning av investeringsmedel. Projektet genomförs till en 
kostnad av 5 923 tkr istället för de uppskattade 10 800 tkr. Med samma resonemang 
som vid tiden för beslutet bör därför VA-kollektivet stå för kostnaden av 5 923-2 
914=3 009 tkr, avrundat till 3 000 tkr.  
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Verksamhet teknik förslår därför att tekniska nämndens beslut från september 2020 
(Tn § 106/20) gällande investeringsmedel för projektet justeras enligt följande: 

 
 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 207/21 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2021-11-29, Fördelning kostnad VA 
Marieforsleden 

Ksau § 257/20 

Tn § 106/20 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 183                                                   Dnr 2021/00455  

Förstudie Mariestads avloppsreningsverk 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att upprätta en 
förstudie inför ombyggnation av Mariestads avloppsreningsverk.  

Projektet tilldelas 2 500 tkr för genomförande av förstudie och finansieras via 
tilldelade medel för VA-exploateringar 2022. Förstudien ska redovisas senast 
november 2022.  

Bakgrund 

Antalet invånare i Mariestads kommun förväntas öka de kommande åren och 
Mariestads avloppsreningsverk behöver anpassas för ökad belastning samt 
möjliggörande av byggnation av bostäder i närheten av avloppsreningsverket. 
Kommunen har därför ansökt om och, efter en flerårig process, meddelats nytt 
tillstånd för miljöfarlig verksamhet för Mariestads avloppsreningsverk. Om det nya 
tillståndet tas i anspråk och om nödvändiga ombyggnationer genomförs på verket 
står det rustat för att behandla avloppsvatten från en växande befolkning. Om det 
nya tillståndet tas i anspråk medför det också att skyddsavståndet kring reningsverket 
försvinner och detta öppnar upp för byggnationer närmare avloppsreningsverket. 

Nyttan av förstudien förväntas bli att verksamheten står väl förberedd att ta det 
nya tillståndet i anspråk samt påbörja en ombyggnation av Mariestads 
avloppsreningsverk för ökad kapacitet.  

Förstudien ska innehålla: 

1) Lösningsförslag på hur avloppsreningsverket ska byggas om för att klara av 
en belastning motsvarande 25 500 pe inklusive uppskattade kostnader för 
lösningsförslaget samt tidplan för genomförandet. 

2) Framtagande av de planer och åtgärder som krävs enligt nytt tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet; klimatanpassningsplan, handlingsplan för lukt, 
åtgärder för att verket ska klara av bibehållen drift vid 100-årsregn.  

3) Beskrivning av åtgärder som behöver genomföras för att 
avloppsreningsverket inte ska påverka badvattenkvaliteten vid Karlsholme 
inklusive kostnadsuppskattning för dessa åtgärder. 

4) Förslag till fördelning av investeringskostnader mellan skattekollektivet och 
VA-kollektivet vid en eventuell ombyggnation av avloppsreningsverket.  

När förstudien presenterats krävs politiska beslut för att projektet ska gå vidare till ett 
genomförande.  
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Förstudien kan finansieras genom tilldelade investeringsmedel för VA-exploateringar 
i Mariestads kommun. Om projektet sedan ska genomföras behöver särskilda medel 
tilldelas.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 208/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Förstudie Mariestads 
avloppsreningsverk.  

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 184                                                   Dnr 2021/00058  

Finansiering av motionstrappa, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger sektor teknik i uppdrag att lyfta ärendet om finansiering av 
motionstrappa till folkhälsorådet för ett förnyat beslut om medfinansering för år 
2022.  

För det fall folkhälsorådet beviljar medfinansiering av motionstrappan vidhåller 
nämnden tidigare beslut om att uppföra trappan och ger sektor teknik i uppdrag att 
uppföra trappan under år 2022. Sektor teknik ska återkomma med förslag på 
placering av motionstrappan till tekniska nämndens sammanträde i februari 2022.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden biföll i april månad 2021 (Tn § 68/21) ett medborgaförslag om 
att bygga en motionstrappa. Beslutet fattades under förutsättning att folkhälsorådet 
bidrog till finansieringen av trappan.  

Folkhälsorådet beslutade vid sitt sammanträde i september 2021 (Fhr § 24/21) att 
bevilja medel om 125 000 kronor till byggnation av motionstrappan.  

På grund av bristande personella resurser har sektor teknik inte haft möjlighet att 
uppföra motionstrappan under innevarande år. Sektor teknik har planerat för att 
utföra uppförandet av motionstrappan under år 2022, men då det inte är möjligt att 
ombudgetera beviljade medel till nästa år måste ärendet ånyo tillställas folkhälsorådet 
för ett nytt beslut om finansiering som avser år 2022 års budgetmedel.    

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 209/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef 2021-12-02 Finansiering av motionstrappa 

Tn § 68/21 

Fhr § 24/21     
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Expedierats till: 
T f gatuchef Emma Wiik 
Folkhälsorådet 
Förslagsställaren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 185                                                   Dnr 2021/00477  

Fördelning av investeringsramen för gatuavdelningen i 
Mariestads kommun år 2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på fördelning av investeringsmedel 
inom gatuavdelningen för Mariestads kommun 2022.    

Bakgrund 

Sektor teknik, gatuavdelningen, har tagit fram förslag på vilka projekt som ska 
genomföras under 2022 inom ramen för beslutad investeringsbudget.  

Reinvesteringar (19 500 tkr) 

- Beläggningsarbeten – 8 900 tkr 

- Upprustning gator – 1 600 tkr 

- Belysningsåtgärder – 1 300 tkr 

- Broar – 4 000 tkr 

- Upprustning småbåtshamn/naturhamnar - 600 tkr 

- Stockholmsvägen - 3 100 tkr (totalt 4 000 tkr) 

Ambitionshöjande (5 500 tkr) 

- Genomförande av cykelnätsplan - 500 tkr 

- Tillgänglighetsanpassningar - 1 000 tkr 

- Trafiksäkerhetsprogram - 1 000 tkr, varav 900 tkr Stockholmsvägen 

- Projekt allmänplats - 1 000 tkr 

- Utveckling hamnområdet - 2 000 tkr 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 210/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef Emma Wiik 2021-12-02 

     

 

 

Expedierats till: 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 186                                                   Dnr 2021/00478  

Fördelning av investeringsramen för gatuavdelningen i 
Töreboda kommun år 2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på fördelning av investeringsmedel 
inom gatuavdelningen för Töreboda kommun 2022.  

Bakgrund 

Följande  investeringsramar finns beslutade för gatuavdelningen i Töreboda 2022. 

- Reinvesteringar, 4 500 tkr 

- Trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighet, 500 tkr 

Sektor teknik, gatuavdelningen, har tagit fram förslag på vilka projekt som ska 
genomföras under 2022  inom ramen för beslutad investeringsbudget.  

- Gata generellt 

- Planerat beläggningsunderhåll enligt inventering, 3 300 tkr 

- Upprustning lekplatser, 200 tkr 

- GC-vägar 

- GC-väg (gång- och cykelväg), tunnlar, cykelställ, 1 000 tkr 

- Tillgänglighet, 200 tkr 

- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 300 tkr 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 211/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef Emma Wiik 2021-12-02 

 

 

Expedierats till: 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Controller Sofia Glimmervik 
Töreboda kommun 
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Tekniska nämnden 

Tn § 187                                                   Dnr 2021/00495  

Fördelning av investeringsramen för gatuavdelningen i 
Gullspångs kommun år 2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på fördelning av investeringsmedel 
inom gatuavdelningen för Gullspångs kommun 2022.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat gatuavdelningen 2 000 tkr i 
investeringsmedel för 2022.  

Sektor teknik, gatuavdelningen, har tagit fram förslag på vilka projekt som ska 
genomföras under 2022  inom ramen för beslutad investeringsbudget.  

Reinvestering gata, 2 000 tkr 

- Beläggning och upprustning gator – 1600 tkr 

- Lekplatser/grönområden - 400 tkr 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 212/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-08 

Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef Emma Wiik 2021-12-08 

 

Expedierats till: 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Controller Sofia Glimmervik 
Gullspångs kommun 
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Tekniska nämnden 

Tn § 188                                                   Dnr 2021/00462  

Redovisning av genomförda åtgärder för trafiksäkerhetsarbetet 
2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen av genomförda åtgärder för år 2021 
samt förslag på åtgärder för år 2022.  

Bakgrund 

År 2017/2018 antogs ett ”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och 
Gullspång” samt åtgärdsplaner för trafiksäkerhetsarbetet inom respektive kommun.  

Åtgärdsplanerna ska tydligt visa på kommunens ambition att bygga ett attraktivt och 
säkert samhälle. Då vårt samhälle hela tiden utvecklas kommer ändringar i form av 
nya objekt samt eventuellt borttagande av objekt att ske då förutsättningar förändras 
och  nya behov uppstår och andra behov upphör. 

Vid antagande av åtgärdsplanerna beslutades även att de ska vara uppdaterade utifrån 
rådande förhållande och att dessa årligen ska redovisas till tekniska nämnden. 

Under år 2021 har bland annat följande projekt genomförts med ökad trafiksäkerhet 
och tillgänglighet för medborgarna:  

Mariestad:  

- Gång och Cykel (GC)-passage Bråtenvägen 
- GC-passage Mariagatan/Sandbäcksvägen 
- Belysning GC-vägar 
- Marieforsleden GC-väg och räcke 
- Tillgänglighetsanpassning Västra Långgatan 
- Busshållsplats och passage Stockholmsvägen/Krontorp 

 
Töreboda:  

- GC-väg Mogatan, Moholm 
- Parkering Moholms förskola 
- Hastighetsdämpande åtgärder i Kilenområdet 

 
Gullspång:  

- Timglashållplats Västergatan 
- GC-väg och passage Östergatan 
 

Fullständig redovisning av projekt 2021 samt kommande projekt till 2022 och framåt 
finns i bifogad uppdaterad version av åtgärdsplanerna.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 213/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef 2021-12-02 Trafiksäkerhetsarbete 2021 

Åtgärdsplan Trafiksäkerhet MTG 2021 

 

 

Expedierats till: 
T f gatuchef Emma Wiik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 189                                                   Dnr 2019/00236  

Nollvisionens arbete och möjligheter för en säkrare trafikmiljö 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen och beslutar att översända svaren på 
efterfrågade frågeställningar till NTF Skaraborg.  

Bakgrund 

NTF Skaraborg närvarade vid tekniska nämndens sammanträde i september 2019 för 
att informera om hur nämnden som beslutsfattare kan påverka för att öka 
trafiksäkerheten i MTG-kommunerna. 

Projektet Nollvisionen pågår fortfarande och under 2021 gör NTF Skaraborg 
uppföljning från de kommuner som besöktes under 2019.  

NTF Skaraborg önskar i sin uppföljning att följande två frågeställningar besvaras av 
tekniska nämnden.   

1. Har nämnden haft något/några trafiksäkerhetsärenden sedan mötet med NTF’s 
representant? Om ja, Har NTFs information bidragit till resonemang i dessa 
ärenden? 

Svar: Ja, resonemang har funnits med i de projekt som rör tillgänglighets- och 
trafiksäkerhetsfrågor. 

2. Skulle tekniska nämnden vilja ha besök av NTF även efter nästa val? 

Svar: Ja. 

NTF Skaraborg önskar även att aktuell olycksstatistik samt nya målsättningar 
redovisas för tekniska nämnden. Tf gatuchef redovisar aktuell olycksstatistik och nya 
målsättningar enligt bilaga ”Uppföljning NTF 2019, Mariestad” på tekniska 
nämndens sammanträde den 21 december 2021.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 214/21 

Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef 2021-12-02 

Bilaga ” Uppföljning NTF 2019, Mariestad”  

 

 

Expedierats till: 
NTF Skaraborg, Petra Hansson 
Tf gatuchef Emma Wiik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 190                                                   Dnr 2021/00472  

Information gällande status för Kronoparkens förskola 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade i juni 2017 efter annonsering och 
utvärdering av inkomna anbud att anta Serneke AB för nybyggnation av förskola 
med åtta avdelningar vid Kronoparken. Ett samarbetsavtal daterat 2017-08-08 ingicks 
mellan parterna som omfattade tre faser; programskede, detaljprojektering och 
byggnation. 

För att uppföra energianläggningen anlitade Mariestads kommun Nilsson Energy AB 
(NEAB). 

Byggnationen startade under hösten 2020 efter omfattande projektering och omtag. 
Förskolebyggnaden går nu in i slutskedet och det planeras att kommunen tar över 
byggnaden vid  årsskiftet 2021/2022.  Det arbete som återstår kommer att vara det 
utvändiga markarbetet. På grund av leveransförseningar samt sena förändringar i 
riskanalyser kommer inte energilösningen stå klar till årsskiftet 2021/2022. 
Energilösningen, att kunna producera vätgas, beräknas vara klar under våren 2022.   

Total projektbudget för nybyggnationen av Kronoparkens förskola uppgår till 
84 500 tkr. Projektet bedöms att överskrida budget på grund av ökande 
materialpriser i spåren av den pågående pandemin, ändringar i riskanalyser, sena 
leveranser, men även att medel saknades för oförutsedda kostnader i totalbudgeten. 
Senaste prognosen visar på en slutkostnad på 85 580 tkr. Prognosen är fortfarande 
osäker då det återstår ett antal risker i projektet som är svårbedömda.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 216/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltaren 2021-11-29 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Fastighetsförvaltare Thomas Jonsson 
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Tekniska nämnden 

Tn § 191                                                   Dnr 2021/00168  

Medborgaförslag om att sätta upp en strålkastare på taket vid 
Prismaskolans idrottshall 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att montera en strålkastare 
på taket på Prismaskolans idrottshall med hänvisning till att placeringen skulle vara 
olämplig. 

Tekniska nämnden beslutar att befintlig belysningsstolpe utmed cykelvägen vid 
pulkabacken Prismaskolan byts ut och förlängs. Finansiering sker inom 
gatuavdelningens driftbudget.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har erhållit i uppdrag av kommunfullmäktige i Mariestad (Kf § 
30/21) att bereda och besluta om ett medborgarförslag där en invånare i Mariestads 
kommun  föreslår att kommunen ska sätta upp strålkastare på taket vid 
Prismaskolans idrottshall. Strålkastarna ska riktas mot pulkabacken och den 
intilliggande gångbanan vid skogsdungen. Detta för att skapa en säkrare och tryggare 
miljö.  

Efter besök på plats med elansvarig i kommunen konstateras att en placering av 
belysning på Prismaskolans idrottshall är olämplig då inte hela pulkabacken får 
belysning. Det finns även risk för att grannar blir störda av belysningen då 
belysningen kommer att vara riktad mot ett närliggande bostadsområde.  

Sektor teknik föreslår en lämpligare placering av belysning genom att byta ut och 
förlänga befintlig belysningsstolpe utmed cykelvägen vid pulkabacken. Då kommer 
hela pulkabacken belysas samt att grannar inte riskerar att bli störda av belysningen. 
Åtgärden att byta ut och förlänga belysningsstolpe uppskattas kosta 25 tkr och 
finansieras genom gatuavdelningens driftbudget.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 217/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare 2021-11-29 

Medborgaförslag om att sätta upp en strålkastare på taket vid Prismaskolans 
idrottshall 

Kf § 30/21 Medborgarförslag om strålkastare vid Prismaskolan 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetsförvaltare Thomas Jonsson 
T f gatuchef Emma Wiik 
Förslagsställaren 
Controller Sofia Glimmervik 
Kommunfullmäktige (anmälan) 
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Tekniska nämnden 

Tn § 192                                                   Dnr 2021/00435  

Planerade åtgärder reinvesteringsmedel fastighet Mariestad 
2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar om nyttjande av reinvesteringsmedel för fastigheter 
Mariestads kommun 2022 enligt upprättat förslag.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad har tilldelat tekniska nämnden, 
fastighetsavdelningen, 16 000 tkr i reinvesteringsmedel för fastigheter 2022.  

Medlen föreslås att nyttjas till nedanstående projekt baserat på tillgänglig information 
i de underhållsplaner som är klara samt organisationens kunskaper och 
dokumentation. Projekten är utan inbördes ordning. 

Tidsplan för projekten är ej fastställd, detta görs i samband med projektering. 

Då kostnaderna är uppskattade och oförutsedda kostnader kan uppstå så kan vissa 
projekt prioriteras om eller plockas bort.  

Projekten avses i tillämpliga delar och efter tillgänglighet genomföras både i egen regi 
alternativt med hjälp av entreprenörer. Val av resurser görs i samråd mellan egen 
utförarorganisation och förvaltare/ beställare.  

Avseende de mindre projekten där egen utförarorganisation används ansvarar 
utförarorganisationen själva för projektledning. 

Reinvestering fastigheter, 16 000 tkr: 

- Utomhusbadet - Växlare för solceller, reparation bassängtäcke, relining avlopp 

- Mariehus Arena - Byte dragstänger (myndighetskrav), ny belysning över pist A 
hallen.  

- Ishallen – Omklädningsrum, dusch och vaktmästarorganisation  

- Vandrarhemmet- Enligt underhållsplan 

- Tidavads skola storkök- Nya avlopp, rörinstallationer, golv, väggar  

- Gula huset vid Stadsteatern- Takbyte 

- Alhagenstugorna- Enligt underhållsplan 

- Badhuset- Nya glaspartier fasad mot söder 

- Förskola Skrivaren- Enligt underhållsplan 

- Snapen- Enligt underhållsplan 

- Förskola Sikelvingen- Enligt underhållsplan  
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- Lyrestads skola- Enligt underhållsplan 

- Ullervads skola- Enligt underhållsplan 

- LSS Sandbäcksvägen- Enligt underhållsplan 

- Förskola Flugsvampen- Enligt underhållsplan 

- Ankarets dagcenter- Enligt underhållsplan 

- Brand och inbrottslarm- Enligt åtgärdsplan daterad 21-09-27 

- Kronoparkens matsal/gymnastikhall- Nytt ventilationsaggregat 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 218/21 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Thomas Johnsson 2021-11-29  
”Fördelning av reinvesteringsmedel Mariestad 2022”.   

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 2022 Mariestad 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Fastighetsförvaltare Thomas Jonsson 
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Tekniska nämnden 

Tn § 193                                                   Dnr 2021/00465  

Planerade åtgärder reinvesteringsmedel fastighet Töreboda 
2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar om nyttjande av reinvesteringsmedel för fastigheter i 
Töreboda kommun 2022 enligt upprättat förslag.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun har tilldelat tekniska nämnden, 
fastighetsavdelningen, 11 000 tkr i reinvesteringsmedel för fastigheter 2022.  

Medlen föreslås att användas till nedanstående projekt baserat på tillgänglig 
information i de tidigare underhållsplaner som finns samt organisationens kunskaper 
och dokumentation. Projekten är utan inbördes ordning. 

Tidsplan för projekten är ej fastställd, detta görs i samband med projektering. 

Då kostnaderna är uppskattade och oförutsedda kostnader och/eller händelser kan 
uppstå så kan vissa projekt prioriteras om, läggas till eller plockas bort. 

Projekten avses i tillämpliga delar och efter tillgänglighet genomföras både i egen regi 
eller med hjälp av entreprenörer. Val av resurser görs i samråd mellan egen 
utförarorganisation och förvaltare/beställare.  

Avseende de mindre projekten där egen utförarorganisation används ansvarar 
utförarorganisationen själva för projektledning. 

Förslag reinvestering fastigheter, 11 000 tkr: 

- Åtgärder brand/passage/inbrott 

- Elsäkerhetsåtgärder 

- Styr och regler – Uppgradering och utbyte av system och utrustning 

- Töreshov – Värme 

- Björkängsskolan – Allmän renovering invändig 

- Kilagården – Åtgärder enligt RÖS föreläggande 2021-05-18 Dnr: 2021-000153. 

- Centralskolan idrottshall – Allmän renovering invändigt 

- Järnvägsstationen – Utvändig renovering tak och fönster 

- Brandstationen – Byte tak 

- Killingen – Utveckling/renovering utemiljö 

- Moholms skola gymnastiksal – Takbyte 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

Sida 36 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

- Älgarås skola – Innemiljö 

- Lägenheter Älgarås – Renovering 

- Töreboda Camping – Allmän renovering 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 219/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-01 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef fastighetsförvaltning/fastighetsförvaltare Joakim 
Halaby 2021-12-01 ”Planerade reinvesteringsåtgärder Töreboda kommun 2022”.    

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 2022 Töreboda 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Fastighetsförvaltare Joakim Halaby 
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Tekniska nämnden 

Tn § 194                                                   Dnr 2021/00466  

Planerade åtgärder reinvesteringsmedel fastighet Gullspång 
2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar om nyttjande av reinvesteringsmedel för fastigheter i 
Gullspångs kommun 2022 enligt upprättat förslag.    

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har tilldelat tekniska nämnden, 
fastighetsavdelningen, 2 000 tkr i reinvesteringsmedel för fastigheter 2022.  

Medlen föreslås att nyttjas till nedanstående projekt baserat på tillgänglig information 
i de underhållsplaner som är klara samt organisationens kunskaper och 
dokumentation. Projekten är utan inbördes ordning. 

Tidsplan för projekten är ej fastställd, detta görs i samband med projektering. 

Då kostnaderna är uppskattade och oförutsedda kostnader och/eller händelser kan 
uppstå så kan vissa projekt prioriteras om, läggas till eller plockas bort. 

Projekten avses i tillämpliga delar och efter tillgänglighet genomföras både i egen regi 
eller med hjälp av entreprenörer. Val av resurser görs i samråd mellan egen 
utförarorganisation och förvaltare/beställare.  

Avseende de mindre projekten där egen utförarorganisation används ansvarar 
utförarorganisationen själva för projektledning. 

Förslag reinvestering fastigheter, 2 000 tkr: 

- Åtgärder brand/passage/inbrott 

- Elsäkerhetsåtgärder 

- Amnegården – Byte ventilation  

- Gullstensskolan – Fönsterbyte/markiser 

- Regnbågsskolan – Allmän yttre renovering 

- Gallernäsets skola – Yttre miljö 

- Vårdcentral Hova/Gamla Bikupan – Allmän yttre renovering 

- Kommunhuset i Hova - Fönsterbyte 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 220/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef fastighetsförvaltning/fastighetsförvaltare Joakim 
Halaby 2021-12-01 ”Planerade reinvesteringsåtgärder Gullspångs kommun 2022”.    

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 2022 Gullspång 

   

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Kommunstyrelsen Gullspång 
Fastighetsförvaltare Joakim Halaby 
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Tekniska nämnden 

Tn § 195                                                   Dnr 2021/00490  

Samrådsremiss för förslag till ändring av förslag till 
byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp, del av fastighet Sjötorp 
1:1 och 2:1, Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av samrådshandlingarna gällande förslag till ändring 
av förslag till byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp, del av fastighet Sjötorp 1:1 och 
2:1 och har följande att erinra avseende planförslaget.  

- Önskan om att mening på sidan 8 i planbeskrivning ändras från  

”Det är därför lämpligt att i första hand planera för enskild VA-anläggning 
som på sikt kan övertas av kommunen.”  

till  

”Det är därför lämpligt att i första hand planera för enskild VA-anläggning 
som eventuellt, på sikt övertas av kommunen.”    

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2021 att förslag till 
ändring av förslag till byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp, del av fastighet Sjötorp 
1:1 och 2:1, Gullspångs kommun ska samrådas.  

Syftet med ändringen av förslag till byggnadsplan är att möjliggöra för en högre 
utnyttjandegrad samt högre byggnadshöjd inom befintlig kvartersmark med 
markanvändning bostadsändamål. Syftet är att skapa en mer flexibel detaljplan och 
öka dess genomförbarhet.  

Ändringen berör förslag till byggnadsplan för Sjötorp, m.fl., Gullspångs kommun, 
Skaraborgs län (1643-P1) och är beläget vid Skagerns västra strand cirka 1,5 
kilometer söder om viken vid Delebäck. Planområdet omfattar fastigheten 
Delebäckstorp 1:4.  

Planområdet gränsar i norr till fastigheten Delebäckstorp 1:5, i söder till fastigheten 
Koppfjäll 3:11 samt i väster till Delebäckstorp 1:3. Planområdet har varit planlagt 
sedan 1982, byggnadsplanen är till viss del genomförd då i form av att vissa gator 
inom planområdet finns på plats. Fastigheterna inom kvarteren närmst Skagern är till 
viss del avstyckade. 

Då begäran om samråd av planförslaget inkom för nära inpå tekniska nämndens 
arbetsutskott för att hinna lämna yttrande, avger istället tekniska nämnden yttrande 
till kommunstyrelsen i Gullspång i ärendet.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-15 

Samrådsremiss  

Planbeskrivning 

Plankarta 

Undersökning om betydande miljöpåverkan Delebäckstorp    

 

 

Expedierats till: 
Gullspångs kommun (info@gullspang.se) 
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Tekniska nämnden 

Tn § 196                                                   Dnr 2021/00005  

Anmälan av delegationsbeslut 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan följande delegationsbeslut: 

- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2021-12-14 
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Tekniska nämnden 

Tn § 197                                                   Dnr 2021/00007  

Uppdrag till tekniske chefen 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Det ges följande uppdrag till tekniske chefen vid dagens sammanträde.  

Utreda om nämndens förtroendevalda ska få tillgång till arbetsutskottets 
handlingar 

Sven Olsson (C) meddelar önskemål om att få tillgång till tekniska nämndens 
arbetsutskotts handlingar för att få mer tid att förbereda sig inför tekniska nämndens 
sammanträde. Tekniska nämnden ger tekniske chefen i uppdrag att utreda praxis för övriga 
nämnder och möjligheten att ge tillgång till arbetsutskottets handlingar men med bevarad 
sekretess. Uppdraget redovisas till tekniska nämndens sammanträde i januari 2022.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Nämndsekreterare Ylva Grönlund 
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Tekniska nämnden 

Tn § 198                                                   Dnr 2021/00006  

Aktuell information 2021 
  

Följande aktuell information delges på arbetsutskottets möte.  

Töreshov, belysning och brandlarm 

Fastighetsförvaltare för Töreboda kommun informerar om status gällande brandlarm och 
belysning för Töreshov, Töreboda kommun.  

Pågående rekryteringar 

Teknisk chef redovisar status gällande följande pågående rekryteringar: 

- Gatuchef 

- Park- och hamningenjör 
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