
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 12 december 2017, kl. 14.00 – 17.50 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  Ordförande 

Sven-Inge Eriksson (KD)  1:e vice ordförande 
Björn Nilsson (S)  Ledamot 
Sven Olsson (C)  Tjänstgörande ersättare 
Johan Jacobsson (S)  Tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Cathrin Hurtig Andersson Verksamhetsekonom § 274-276 
Elisabeth Westberg Verksamhetsekonom § 274, 277-
          278 
Ida Roos Miljöingenjör § 279 
Johanna Klingborn Miljöingenjör § 280 
Amanda Haglind VA-strateg § 281 – 284 
Björn Isvi Projektledare § 285 
Hanna Lamberg Enhetschef gata/trafik § 285-290 
Robert Malmgren Fastighetschef § 291-300 
Jan Larsson Enhetschef park/hamn § 301-302 

Justerare Johan Jacobsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 273-306 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Johan Jacobsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-12-12 

Anslagsdatum 2017-12-15 Anslaget tas ner 2018-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 273                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 274                                                   Dnr 2017/00536  

Omvärldsanalys tekniska nämnden för budget 2019 i 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till nämndsammanträdet den 19 
december upprätta en omvärldsanalys för tekniska nämndens verksamhet 2019.        

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska i budgetprocess för de gemensamma MTG-nämnderna 
presentera en omvärldsanalys för nästkommande års budget.  

Ärendet tas upp för beslut på tekniska nämndens sammanträde den 19 december.       

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.       
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 275                                                   Dnr 2017/00053  

Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Töreboda kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun i enlighet med upprättat förslag.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2018 avseende 
verksamhet teknik i Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Töreboda kommun”.        

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 276                                                   Dnr 2017/00054  

Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Gullspångs kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun i enlighet med upprättat förslag.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2018 avseende 
verksamhet teknik i Gullspångs kommun.  

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Gullspångs kommun”    

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 277                                                   Dnr 2017/00052  

Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Mariestads kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden utan eget yttrande.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2018 avseende 
verksamhet teknik i Mariestads kommun.   

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att arbetsutskottet ska överlämnar ärendet till 
tekniska nämnden utan eget yttrande.  

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

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Mariestads kommun”.   

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 278                                                   Dnr 2017/00525  

Attestlista för tekniska nämndens verksamhet år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner attestlista år 2018 för verksamhet teknik MTG i 
enlighet med upprättat förslag.    

Bakgrund 

Varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd. Attestlistan beskriver 
vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får attestera respektive 
verksamhet inom drift- samt investeringsredovisningen.  

 
Beslut om förändringar i attestlistan under det kommande verksamhetsåret tas av 
teknisk chef och delges ekonomienheten som information.   

Underlag för beslut 

Förslag till attestlista år 2018 för verksamhet teknik MTG. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Attestlista för tekniska nämndens verksamhet år 2018”.    

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 279                                                   Dnr 2017/00528  

Information - Nytt vattenskyddsområde för Haboskogens och 
Slättes grundvattentäkter  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Teknisk chef har beställt projekt från Verksamhet teknik, VA-avdelningen, om nytt 
vattenskyddsområde för Slättes och Haboskogens grundvattentäkter. Detta projekt 
kommer nu startas upp och tekniska nämnden informeras om att så sker. En 
behovsanalys och en förstudie har genomförts. Båda visar att arbetet är nödvändigt 
och att Slättes vattenskyddsområde behandlas inom samma projekt. 

Vattenskyddsområdena med skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte är 
daterade innan miljöbalkens införande, Haboskogen från -63 och Slätte från -71. 

Det finns en rad regler och mål om vattenskydd. De anger att vattentäkter och 
vattenresurser ska skyddas i ett flergenerationsperspektiv. Det kan tex göras genom 
att skapa vattenskyddsområden för vattentäkter. De anger också snara tider för när 
målen ska vara uppnådda. 

Regler och mål om vattenskydd återfinns bland annat i miljöbalken, västerhavets 
vattendistrikts åtgärdsprogram, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsens 
regionala miljömål samt vår egen VA-plan MTG. 

Projektet om nytt vattenskyddsområde för Slättes och Haboskogens 
grundvattentäkter har målen: 

 Ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter ska finnas för 
Haboskogens och Slätte grundvattentäkter för att säkra en dricksvattenförsörjning som 
är hållbar i ett flergenerationsperspektiv.  

 Vattenskyddsområdet med föreskrifter accepteras av berörda grupper, exempelvis 
allmänhet, näringsliv och berörda myndigheter.  

Målen uppnås med hjälp av en bred projektorganisation med många funktioner och 
en tydlig planering. 

Ett av projektets framgångsfaktorer kommer vara att ha tidig information och dialog 
med berörda inom området t.ex. boende, lantbruk/skogsbrukare och verksamheter.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos ”Nytt vattenskyddsområde för 
Slättes och Haboskogens grundvattentäkter.”  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 279 (forts.)                                                 Dnr 2017/00528  

 

Expedierats till: 
Miljöingenjör Ida Roos 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 280                                                   Dnr 2017/00121  

Inrättande av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att besluta 
enligt följande: 

Gullspångs kommun beslutar med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken att: 

1. Inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheterna Källtorp 1:4 och 
Källtorp 1:64 i Gullspångs kommun, med omfattning som framgår av karta enligt 
bilaga 1.  

2. Skyddsföreskrifter enligt bilaga 2 ska gälla inom vattenskyddsområdet 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till nämndsammanträdet den 19 
december ta fram ett förslag för hur avgifter för den enskilde i samband med fastställande 
av vattenskyddsområdet kan subventioneras.  

Bakgrund 

Vattenskyddsområdets syfte 

Det övergripande syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattentäkten i Hova ett 
tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett flergenerationsperspektiv. 
Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan 
på Hova vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan 
användas för dricksvattenförsörjning. 

Genomförda samråd 

Den 25 september 2017 beslutade fullmäktige att genomföra formellt samråd om 
förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova 
vattentäkt. Samrådet hölls under oktober månad och en bit in i november 2017. 
Inkomna yttranden och bemötanden av dem samma finns i samrådsredogörelsen. 
Samrådet föranledde mindre kompletteringar av det tekniska underlaget men 
vattenskyddsområdets avgränsning har inte ändrats. Efter samrådet genomfördes 
följande ändringar av skyddsföreskrifterna: 

- Lagring av växtnäringsämnen: Föreskriften ändras så att den bara omfattar naturgödsel 
och inte övriga växtnäringsämnen. 

- Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande: Föreskriften i sekundär skyddszon 
ändras så att tillståndsplikt för upplag gäller från sex månader istället för från en 
månad. 

- Enskilda avlopp: Föreskriften för enskilda avlopp i sekundär skyddszon tas bort. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 280 (forts.)                                                  Dnr 2017/00121  

Motivering av beslut 

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att tillse att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv.  
 

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får kommunen förklara ett mark- eller vattenområde 
som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas 
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.  
 

Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska kommunen meddela sådana föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett vattenskyddsområde som 
behövs för att tillgodose syftet med området. Enligt 7 kap. 25 § får en inskränkning i 
enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs för att 
syftet med skyddet ska tillgodoses.  
 

Föreslagen områdesavgränsning och indelning i skyddszoner samt föreslagna 
skyddsföreskrifter bedöms vara utformade så att inskränkningen i enskilds rätt inte 
går längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. Det föreslagna 
vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt bedöms 
vara nödvändigt för att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i området. 
Vattenskyddsområdet och de föreslagna skyddsföreskrifterna anses kunna fastställas. 
 

Kungörelse av beslut 

Beslutet kungörs i Mariestads-Tidningen inom tio dagar efter beslutsdatumet, samt 
på anslagstavla på kommunhuset i Hova. 

Hur man överklagar  

Beslutet kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att 
överklaga beslutet ska skrivelse om detta ha inkommit till Gullspångs kommun, Box 
80, 548 22 Hova senast tre veckor efter att beslutet kungjordes i Mariestads-
Tidningen.  

Upphävande av befintligt skyddsområde 

Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen Skaraborgs län, 
1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska upphäva det gamla 
skyddsområdet. Enligt beslut i fullmäktige den 25 september 2017 har begäran om 
upphävande av befintligt skyddsområde för Hova vattentäkt skickats in till 
länsstyrelsen. Beslut i enlighet med kommunens begäran innebär att upphävandet av 
befintligt skyddsområde kommer att gälla från det att kommunens beslut om 
fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Länsstyrelsen har i 
skrivande stund inte fattat beslut i ärendet men förutsätts ha gjort det innan dagen 
för kommunfullmäktiges beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområdet.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 280 (forts.)                                                  Dnr 2017/00121  

Behandling på sammanträdet 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet 
att ge verksamhet teknik i uppdrag att till nämndsammanträdet den 19 december ta 
fram ett förslag för hur avgifter för den enskilde i samband med fastställande av 
vattenskyddsområdet kan subventioneras. 

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

Underlag för beslut 

Bilaga 1: ”Vattenskyddsområde för Hova vattentäkt” 2017-11-30 

Bilaga 2: ”Skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde, Gullspångs kommun” 
2017-11-30 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och teknisk chef 
Michael Nordin ”Inrättande av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt”.  

”Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter” 
2017-11-30  

”Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter” 2017-12-01 

”Samrådsredogörelse” 2017-12-01 

”Begäran om upphävande av föreskrifter inom visst område kring Hova vattentäkt, 
Gullspångs kommun” till länsstyrelsen 2017-11-20      

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 281                                                   Dnr 2017/00259  

Detaljplan för del av kvarteret Gjutaren i Töreboda 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingar för 
rubricerad detaljplan och har inget att yttra.    

Bakgrund 

Detaljplanens syfte är att omvandla en före detta industrifastighet till en anläggning 
för konferenser, utställningar, restaurang, kontor och tillfälligt boende.   

Underlag för beslut 

Granskningshandlingar för detaljplan för del av kvarteret Gjutaren i Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på detaljplan för del av 
kvarteret Gjutaren i Töreboda”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 282                                                   Dnr 2017/00492  

Förslag till ändring av detaljplan för Myggan 3, Mariestad 
centralort, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerad 
detaljplan och har inget att yttra.    

Bakgrund 

Planändringen syftar till att medge tvåvåningsbebyggelse på fastigheten Myggan 3. 
Planförslaget innebär även att markanvändningen specificeras till skola.  

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar ändring av detaljplan för Myggan 3, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun.   

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på Förslag till ändring 
av detaljplan för Myggan 3, Mariestad centralort, Mariestads kommun”.     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 283                                                   Dnr 2017/00519  

Projekt - byggnation av VA i Törnberga, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att 

1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd för att projektera ledningsförläggning 
för vatten och spillvatten till fastigheterna Krontorp 1:6, 1:7, 1:9 och 1:10.  

2. Finansiering sker genom att omdisponera 70 000 kr från projekt 1751 till projekt ”VA-
byggnation Törnberga”.   

Bakgrund 

Mariestads kommun antog i december 2016 VA-plan 2016-2026 som bland annat ger 
riktningen för hur kommunens allmänna VA-anläggning ska utvecklas. Enligt VA-
planen ska fastigheterna Krontorp 1:6, 1:7, 1:9 och 1:10 förses med kommunala VA-
tjänster för vatten och spillvatten under 2018. 

 

Verksamhet teknik avser att påbörja framtagande av projekterings- och 
kostnadsunderlag vilket kräver finansiering. I kommunens investeringsbudget finns 
medel avsatta för nya VA-verksamhetsområden i projekt 1751. Efter 
projekteringsfasen behöver kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde 
innan genomförandet sker.   

Underlag för beslut 

VA-plan 2016-2026. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Projekt – VA-byggnation i Törnberga, Mariestads kommun”.     

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Va-strateg Amanda Haglind 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 284                                                   Dnr 2017/00531  

Fastigheter utan VA-serviser inom verksamhetsområdet för 
Töreboda kommuns allmänna vattentjänster 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar: 

1. Att ge verksamhet teknik i uppdrag att anlägga serviser för kommunala vatten- och 
spillvattentjänster till de fastigheter som saknar serviser trots att de finns inom 
verksamhetsområdet för Töreboda kommuns verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster.  

2. Att föreslå kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta om 
anläggningsavgiftens storlek för de berörda fastigheterna.     

Bakgrund 

Inom ett kommunalt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska kommunen 
tillse att varje fastighet som har behov av vatten- och/ eller spillvattentjänster för 
hushållsbehov har en förbindelsepunkt för de vattentjänster som fastigheten har 
behov av inom verksamhetsområdet. Kommunen ska omhänderta spillvattnet och 
leverera dricksvatten till fastigheten och enskilda anläggningar för spillvattenrening 
ska inte vara i bruk.  

I Töreboda kommun finns det nio fastigheter inom kommunens verksamhetsområde 
för allmänna vattentjänster som i dagsläget inte har möjlighet att koppla sig till 
kommunens spillvattennät då kommunen inte upprättat förbindelsepunkter för dessa 
fastigheter. Fastigheterna har inte heller godkända enskilda avloppsanläggningar och 
behöver åtgärda detta då befintliga anläggningar innebär en negativ påverkan på 
miljön. Nedan listas de fastigheter som saknar spillvattenservis eller både vatten – 
och spillvattenservis.  

Fastigheter som saknar både vatten- och spillvattenservis: 

Mo18:14, 18:16:18:18 och 21:1 
Krabbängen 1:75 och 1:189 
Gnet 1:12  

Fastigheter som saknar spillvattenservis:  
Berget 3:2  
Oxeln 4  

Att ordna med en godkänd spillvattenrening innebär en kostnad för fastighetsägaren, 
oavsett om lösningen är en enskild anläggning eller om lösningen är att koppla 
spillvattnet till kommunens ledningsnät. Inom det kommunala verksamhetsområdet 
ska fastigheternas spillvattenhantering lösas via kommunens allmänna anläggning. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 284 (forts.)                                                  Dnr 2017/00531  

 

Anläggningsavgifterna i Töreboda kommuns taxa för vatten och avlopp är idag 
betydligt lägre en den genomsnittliga kostnaden för att upprätta förbindelsepunkter 
för vatten och spillvatten till en fastighet. Det innebär att kostnaden för att anlägga 
nya serviser inte täcks av anläggningsavgiften, nybyggnationer finansieras istället till 
stor del av intäkter som VA-kollektivet har via brukningsavgifter. För att uppnå en 
högre ekonomisk täckningsgrad har Kommunfullmäktige i Töreboda kommun 
beslutat att höja anläggningsavgifterna med 40 % från och med 1 januari 2018.  

Enligt § 4, punkt 4.3 i Taxa för vatten och avlopp i Töreboda kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2016-12-19, ska anläggningsavgift beräknas enligt taxa som 
gäller vid den tidpunkt då avgiftsskyldighet inträder. Detta är också förenligt med vad 
som anges om avgiftsuttag i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Om serviser 
upprättas för fastigheterna under 2018 ska dessa alltså enligt lagstiftningen och enligt 
taxan debiteras enligt 2018 års taxa.  

Kommunen har haft en skyldighet att upprätta förbindelsepunkter för vatten- och 
spillvattentjänster till ovan listade fastigheter sedan en lång tid tillbaka. Resonemang 
har förts om att fastighetsägarna inte ska bli lidande av en taxehöjning till följd av att 
kommunen inte försett fastigheterna med förbindelsepunkter tidigare. Ett förslag har 
varit att göra ett avsteg från 2018 års rådande taxa och debitera fastigheterna enligt 
2017 års taxa. Följden av att ta ut avgifter enligt 2017 års taxa blir att en större andel 
av anläggningsarbetet finansieras av brukningsavgifter än om 2018 års taxa skulle 
användas. Den delen av anläggandet som inte finansieras anläggningsavgifterna 
investeringsförs och belastar hela VA-kollektivet i form av kapitalkostnader.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Fastigheter utan VA-serviser inom verksamhetsområdet för Töreboda 
kommuns allmänna vattentjänster”.       

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 285                                                   Dnr 2016/00050  

Avvikelserapport - Trafikåtgärder skolor väst i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Med anledning av projektet skolor i väst i Mariestad tog sektor samhällsbyggnad fram 
en trafikutredning under 2015. Trafikutredningen visade på vilka 
trafiksäkerhetsåtgärder som behövde genomföras för att det skulle finnas säkra 
skolvägar för eleverna att ta sig till de nya skolorna.  

De nya skolorna stod klara till skolstart hösten 2017 och verksamhet teknik har 
under de senaste två åren arbetat med de trafiksäkerhetsåtgärder som fanns utpekade 
i trafikutredningen. De trafiksäkerhetsåtgärder som var prioriterade att genomföras 
före skolstart var en cirkulationsplats, 3 gång- och cykelvägar samt 13 passager som 
skulle trafiksäkras. Total budget för hela projektet med trafikåtgärder är 7 200 tkr. 

I samband med slutreglering av projektet har kostnaderna ökat till ca 8 150 tkr. Det 
innebär en kostnadsökning på 950 tkr som till stora delar finns i delprojektet med 
cirkulationsplatsen. Nedan redovisas de största posterna för kostnadsökningen för 
cirkulationsplatsen:  

• Ändrings- och tilläggsarbeten - 290 tkr 

• Tillkommande asfalt - 90 tkr 

• Mängdreglering av schakt och fyllnad efter uppmätning - 570 tkr  

Av dessa 950 tkr är 230 tkr ännu inte utredda om vem som bär ansvaret för. 
Verksamhet teknik anser att entreprenören ska stå för den kostnaden då den borde 
ingå i anbudssumman. Om verksamhet teknik får rätt i frågan minskar 
överskridandet till 720 tkr för hela projektet.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och 
projektledare Björn Isvi ”Avvikelserapport - Trafikåtgärder skolor väst i Mariestad”.       

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
(Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg) 
(Projektledare Björn Isvi) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 286                                                   Dnr 2015/00228  

Återrapport - Upprustning av branddammar i Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen   

Bakgrund 

Tekniska nämnden antog 2016-11-01, TN § 209, dokumenten ”Upprustningsplan för 
branddammar” samt ”Underhållsplan för branddammar”.  

 Tekniska nämnden gav verksamhet teknik i uppdrag 2017-03-14, TN § 63, att 
återkomma med en uppföljning av arbetet med upprustning av branddammarna. 

Under 2016 och 2017 har arbeten påbörjats och den nya servicechefen har 
tillsammans med arbetsledarna i Töreboda och Gullspång gjort en del arbeten och 
ytterligare arbetet har påbörjats.   

Följande åtgärder har genomförts under 2016/2017: 

Mariestad 

 Stora Ek – nytt staket, röjning påbörjad 

 Låstad – nytt staket, röjning påbörjad 

 Brandbrunn Hassle kyrka – ny nyckel 

Töreboda  

 Hjälstad – sly har röjts, slänter grävda, nytt staket 

 Fredsbergs kyrka – staket åtgärdats 

 Hultboda – viss röjning 

 Älgarås – sly/träd har röjts 

Gullspång 

 Bråta – sly har röjs, lås har monterats 

 

Slyröjning, åtgärder med tillfartsvägar samt arbeten med staket planeras till vintern 
2017/2018. Arbeten med att gräva ur en hel del av dammarna har planerats till våren 
2018. Verksamhet teknik har till 2018 lagt in åtgärder i planeringen för att säkerställa 
att vi fortsätter med upprustningen/underhållet av branddammarna. 

De branddammar/vattentag som verksamheten föreslår kan avvecklas har inte 
åtgärdats/underhållits.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 286 (forts.)                                                  Dnr 2015/00228  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 63/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Återrapport - 
Upprustning av branddammar i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner”.     

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

Tnau § 287                                                   Dnr 2017/00085  

Utökad delegation inom enhet gata/trafik för år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge trafikingenjören en tidsbegränsad delegation under 
perioden 20180101 - 20181231 för att besluta om lokala trafikföreskrifter inom 
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, undantaget permanenta 
hastighetsbegränsningar.    

Bakgrund 

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

Under 2017 har enheten gata/trafik haft utökad delegation på att besluta om lokala 
trafikföreskrifter (utom permanenta hastighetsbegränsningar).  

På tekniska nämndens arbetsutskott i oktober 2017 redovisades hur arbetet fortlöpt 
under året. Den utökade delegation som trafikingenjören haft under 2017 har 
underlättat detta arbete genom att kunna arbeta på ett effektivt och rationellt sätt och 
verksamhet teknik önskar kunna arbeta vidare på samma sätt även under 2018. 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Utökad 
delegation inom enhet gata/trafik år 2018”.      

 

Expedierats till: 
(Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 23 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 288                                                   Dnr 2017/00516  

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår respektive kommunfullmäktige att anta 
Trafiksäkerhetsprogrammet för Mariestad, Töreboda och Gullspång.   

Bakgrund 

I september 2014 gav Teknisk nämnden (TN § 200) Verksamhet teknik i uppdrag att 
se över och eventuellt revidera trafiksäkerhetsprogrammet. 

Tidigare trafiksäkerhetsprogram som finns antaget är från 2008-2011 med tillhörande 
handlingsplan. Efter det har ingen uppdatering/revidering genomförts. Med 
anledning av detta har en större genomgång och omarbetning genomförts och 
verksamhet teknik har nu tagit fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram med ett nytt 
upplägg. 

Det nya trafiksäkerhetsprogrammet bygger på två delar. Den första delen 
”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång” beskriver bland 
annat bakgrund till nationella trafiksäkerhetsarbetet, nuläget i kommunerna samt ett 
antal fokusområden som kommunen ska arbeta med för att uppnå en säkre 
trafikmiljö och bidra till att de nationella målen uppfylls. Ett annat syfte md 
trafiksäkerhetsprogrammet är att ge stöd i hur vi arbetar med olika åtgärder för att 
skapa en säker trafikmiljö och genomföra åtgärder på de ställen där de ger bäst effekt 
samt ge en tydlig bild av detta till invånarna i de tre kommunerna.  

Till detta trafiksäkerhetsprogram kommer det att upprättas handlingsplaner, en för 
respektive kommun, som kontinuerligt uppdateras med konkreta förslag på åtgärder 
som behövs. Ändringar och tillägg kommer att behövas i handlingsplanerna då saker 
förändras och nya behov uppstår till skillnad från programmet som är mer bestående 
över tid och inte har samma behov av uppdateringar. 

Verksamhet teknik har reviderat trafiksäkerhetsprogrammet och föreslår nu Tekniska 
nämnden att föreslå respektive kommunfullmäktige att anta ”Trafiksäkerhetsprogram 
för Mariestad, Töreboda och Gullspång”.  

Underlag för beslut 

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång. 

Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads kommun 2008 – 2011. 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner”.      
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 288                                                   Dnr 2017/00516  

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 
(Kommunfullmäktige Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 289                                                   Dnr 2017/00451  

Medborgarförslag om ändring av Leksbergsvägen som 
genomfartsled 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om ändring av Leksbergsvägen som 
genomfartsled. 

Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad      

Bakgrund 

Harald Karlge har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag om 
att Leksbergsvägen ska stängas av för in- och utfart för motorfordon vid 
cirkulationsplatsen Marieforsleden/Leksbergsvägen. Vidare föreslår Harald Karlge att 
Leksbergsvägen även ska stängas av vid Drottning Kristinas väg och att det ska göras 
en vändplan där. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget. 

Leksbergsvägen har separerade gång- och cykelvägar samt flera passager som är 
hastighetssäkrade. Bebyggelsen ligger en bit ifrån vägen. Leksbergsvägen bedöms ha 
god trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna.  

Mariestads kommun har under 2016-2017 byggt två nya skolor, Unica-skolan och 
Prismaskolan. I samband med projektet Skolor i väst och säkra skolvägar till och från 
skolan har trafiksäkerhetsåtgärder som upphöjda korsningar, övergångställen och nya 
gång- och cykelvägar anlagts. Detta har medfört sänkt hastighet på Leksbergsvägen i 
korsningarna med Södra vägen och Drottning Kristinas väg och därmed också en 
säkrare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna.  

Leksbergsvägen var tidigare en större genomfartsväg i Mariestad men den funktionen 
ligger idag mer på Göteborgsvägen och Marieforsleden. Gatan är idag inte att 
betrakta som en genomfartsled utan används främst för de boende och för den 
verksamhet som finns i området. Att stänga av Leksbergsvägen för genomfart 
innebär en omväg för många och en extra belastning på anslutande gator. Framförallt 
kommer trafiken öka avsevärt på Södra vägen men även på Leverstadsvägen. Risken 
är också att de mindre gatorna kommer användas som smitvägar.  

På Södra vägen finns förskolan Flitiga Lisa och på angränsande gata, Hertig Karls 
gata, finns sedan hösten 2017 den nya Unica-skolan. Dessa gator används idag flitigt 
av barnen som går och cyklar till skolan. Ökad biltrafik och kollektivtrafik är högst 
olämpligt på dessa gator. 

I en stad är det att föredra ett vägnät som ger flera olika valmöjligheter till färdvägar. 
Detta för att trafiken ska spridas och inte koncentreras till ett fåtal gator.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 289 (forts.)                                                  Dnr 2017/00451  

Verksamhet teknik föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till 
ovanstående.   

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om ändring av Leksbergsvägen som genomfartsled.  

Protokollsutdrag Kf § 632017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och enhetschef 
gata/trafik Hanna Lamberg ”Medborgarförslag om ändring av Leksbergsvägen som 
genomfartsled”.   

 

Expedierats till: 
(Harald Karlge) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 290                                                   Dnr 2017/00517  

Taxor för ställplatser för husbilar i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta:  

1. Höja taxan för ställplatserna i Mariestads kommun till 160 kr/dygn utan tillgång till el 
samt 190 kr/dygn för ställplats med tillgång till el 

2. Taxan börjar gälla från 1 februari 2018   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har gjort en översyn och jämförelse med andra kommuners 
avgifter för ställplatser för att se över om taxan är bra. Efter översynen kan 
konstateras att Mariestads taxa är lägre än många ställplatser i närområdet. Mariestads 
kommun bör höja avgiften för att den mer ska överensstämma med andra ställplatser 
samt den service som erbjuds. 

 

Den nuvarande avgiften är för ställplats utan tillgång till el 140 kronor/dygn och 165 
kronor/dygn med tillgång till el. Verksamhet teknik föreslår en höjning med 20-25 
kr/dygn. 

Verksamhet teknik föreslår att ställplatsavgiften höjs till följande: 

 Ställplats utan tillgång till el 160 kronor/dygn 

 Ställplats med tillgång till el 190 kronor/dygn 

Höjningen föreslås träda i kraft 1 februari 2018 i Mariestads kommun.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Taxor för 
ställplatser för husbilar i Mariestad”.      

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 291                                                   Dnr 2017/00481  

Begäran om medel för uppförande av staket vid 
Gullstensskolan 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att tilldela tekniska 
nämnden 225tkr till för finansiering av nytt staket vid Gullstensskolan.    

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram kostnader, utformning samt 
förslag till finansiering av ett nytt staket till Gullstensskolan. 

Utformningen av staketet är utredd tillsammans med verksamheten för att uppnå den 
mest optimala lösningen och innebär en förlängning jämfört med tidigare 
staketdragning från 140m till 240m. 

Offert för staketdragnigen har erhållits och priset är 195tkr men med reservationer 
för eventuella markhinder såsom berg i stängsellinjen uppskattar 
Fastighetsavdelningen att det behöver avsättas 225tkr för att med säkerhet kunna 
genomföra arbetet. 

Röjningen av marken för det nya staketet är påbörjat, dock kommer inte installation 
av nytt staket ske förrän efter årsskiftet. 

Fastighetsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen i Gullspång tilldelar 225tkr till 
pågående projekt för ombyggnation av Gullstensskolan för att installera ett nytt 
markstängsel.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Begäran om medel för uppförande av staket vid Gullstensskolan”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 292                                                   Dnr 2017/00530  

Begäran om medel för framtagande av underhållsplaner 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda kommun att tilldela 
tekniska nämnden 1 200 tkr för att ta fram underhållsplaner.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun har under en längre period efterfrågat 
underhållsplaner för fastighetsbeståndet inom kommunen. 

Det planerade underhållsbehovet (underhållsplan) avser de åtgärder som bör utföras 
för att bibehålla en fastighets funktion. Dessa åtgärder ska kunna anges vid vilken 
tidpunkt åtgärden ska genomföras samt till vilken kostnad. Detta medför ett bra 
underlag inför kommande budgetarbeten samt en kontroll över 
underhållskostnaderna på lång och kort sikt. 

En driftsplan innefattar en struktur och planering av driftåtgärder per fastighet och 
ger en helhetssyn över fastigheten avseende tillsyn och skötsel. Tillsyn avser åtgärder 
som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av eventuella 
avvikelser. Skötsel avser åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byte eller 
tillförsel av förbrukningsmaterial. 

Fastighetsavdelningen har i samband med förvärvet av fastigheten Gjutaren valt att 
ta in en konsult för att ta fram aktuella underhållsplaner för fastigheten. Kostnaden 
för en underhållsplan och en driftsplan för en fastighet är enligt offerten 20tkr men 
enligt konsulten kommer kostnaden per fastighet att minska till 15tkr per fastighet 
ifall man lägger en beställning som hanterar fler fastigheter. 

Underhålls- och driftsplaner bör tas fram för de byggnader som finns i bilaga 1 och 
totalt handlar det om 77 byggnader. Kostnad för att ta fram underhålls- och 
driftsplaner för dessa fastigheter kommer inte, enligt erhållen budgetkalkyl, att 
överstiga 1 200tkr.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Begäran om medel för framtagande av underhållsplaner Töreboda 
kommun”.  

Bilaga 1, Fastigheter underhållsplaner Töreboda  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 293                                                   Dnr 2017/00495  

Delegation för antagande av entreprenör, förskolelokaler i 
Töreboda tätort 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen och delegerar 
beslutsmässighet att anta entreprenör för förskolelokaler i Töreboda tätort till 
tekniska nämndens ordförande.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har fått i uppdrag att genomföra en nybyggnation av en ny 
förskoleavdelning med placering på förskolan Kornknarren. Byggnationen ska vara 
avslutad inför skolstarten höstterminen 2018. 

Processen med att ta fram underlag för projektering, bygglov och kalkyl är påbörjad. 
Då tiden för processen är kraftigt begränsad och nästa tekniska nämnd inte 
sammanträder förrän i februari 2018 bör det ges en delegation till tekniska nämndens 
ordförande att få anta entreprenör för byggnationen ifall upphandlingsarbetet är 
avslutat innan nämnden sammanträder.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin. ”Delegation för antagande av entreprenör, förskolelokaler i 
Töreboda tätort”. 

 

Protokollsutdrag KF § 108/2017  

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 294                                                   Dnr 2017/00155  

Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda, Enkelt 
avhjälpta hinder 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 450 tkr från Gatuavdelningens tilldelade 
medel för ”Tillgänglighet HIN 2017” (projekt 92279) till Fastighetsavdelningens 
projekt 92604 ”Tillgänglighet 2017”.  

Bakgrund 

Verksamhet Teknik har under 2017 tilldelats medel för att genomföra 
tillgänglighetsanpassningar. Dessa medel, om 729tkr, fördelades aldrig mellan de 
utförande avdelningarna inom verksamhet teknik utan hela summan bokfördes på 
Gatuavdelningen, projekt 92279. 
 
I samband med att Fastighetsavdelningen installerade en hiss på biblioteket i 
Töreboda valdes att kostnaden för installation tas genom medlen för ”Enkelt 
avhjälpta hinder”. Dessa medel finns inte budgeterade på projekt 92604 utan behöver 
omdisponeras från projekt 92279. 

I åtgärdsplanen som togs fram i samband med prognosavvikelsen för 
fastighetsavdelningen ingick att investeringsföra installationen av hissen inom ramen 
för enkelt avhjälpta hinder.  
 
Verksamhet teknik föreslår med anledning av ovan att 450 tkr omdisponeras från 
gatuavdelningen (projekt 92279) till fastighetsavdelningen (projekt 92604) för att 
finansiera installation av hiss på biblioteket.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda, ”Enkelt 
avhjälpta hinder”.      

Bilaga 1, Omdisponering av medel från investeringsramar år 2017 MTG.  

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 295                                                   Dnr 2016/00747  

Lämpliga takytor för solcellspaneler Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande lämpliga takytor för 
solcellspaneler i Mariestads kommun och lämnar förslaget vidare till 
kommunfullmäktige.  

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att utreda kostnader och upprätta drift- och investeringskalkyler för 
installationer av solcellspaneler på de fastigheterna med högst prioritering.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har erhållit i uppdrag av kommunfullmäktige i Mariestad att 
lämna förslag på lämpliga takytor som möjliggör installation av solcellspaneler (Kf § 
24/2017). 

Bilaga 1 redogör för en prioritering av takytor inom Mariestads kommun som anses 
vara lämpliga för solcellspaneler. Prioriteringen bygger på underlag som inhämtats 
vad gäller lämpliga fastigheter och deras nuvarande energiförbrukning, fastighetens 
läge samt skuggning på takytan. 

Under åren 2017-2019 har regeringen avsatt 390 mnkr per år som stöd vid 
installation av solceller. Stödnivån är maximalt 30 procent och beräknas utifrån de 
stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 
1,2 miljoner kronor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Lämpliga takytor för solcellspaneler Mariestads kommun”. 

Bilaga 1, ”Lämpliga takytor för solcellspaneler”. 

Protokollsutdrag Kf § 24/2107.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 296                                                   Dnr 2017/00494  

Information - Beslut från Arbetsmiljöverket gällande 
Gräshoppan 14 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Den 2017-11-08 erhöll kommunen ett beslut om ett omedelbart förbud från 
Arbetsmiljöverket att fortsätta allt arbete över 2m höjd på Gräshoppan. Beslutet är 
kopplat till att entreprenören inte följer sin egen arbetsmiljöplan vad avser 
byggnation av ställning samt fallskydd.  

Fastighetschefen och ansvarig projektledare genomförde ett möte med entreprenören 
den 2017-11-09 där man starkt påvisade att detta inte är ett acceptabelt beteende för 
en entreprenör som är upphandlad av kommunen. I samband med mötet ställde 
kommunen ett antal krav, bland annat påtalades att Allmänna Föreskrifter och deras 
egen Arbetsmiljöplan alltid ska följas utan minsta avvikelse. Upptäcker kommunen 
att detta inte sker kommer kommunen att vidta rättsliga åtgärder. Entreprenören 
accepterade vårt budskap och ansåg att hela händelsen var mycket olycklig. 

Problemet med Arbetsmiljöverkets beslut är att kommunen som byggherre blir 
belagda med ett vite om 100 000kr om arbetet på Gräshoppan fortsätter utan att det 
sker någon åtgärd alternativt om något arbete i framtiden genomförs över 2m utan 
fallskydd. Det vill säga att kravet kommer att finnas kvar ändå tills projektet är 
avslutat. Kommunen har meddelat entreprenören att om vite utfaller kommer 
kommunen att fakturera vitet vidare till entreprenören. Entreprenören har accepterat 
kravet. 

Entreprenören har sedan tidigare en anmärkning från Arbetsmiljöverket från ett 
tidigt skede i projektet och anmärkningen gällde då en icke komplett arbetsmiljöplan. 
Arbetsmiljöplanen blev omedelbart åtgärdad.  

Underlag för beslut 

Beslut från Arbetsmiljöverket gällande Gräshoppan 14.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ” Information om beslut från Arbetsmiljöverket gällande 
Gräshoppan 14”  

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 297                                                   Dnr 2017/00502  

Information - Fastighetsunderhåll gymnastikhallen Maria Nova  

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner information gällande fastighetsunderhåll 
gymnastikhallen Maria Nova.  

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har av tekniska nämndens arbetsutskott muntligen fått 
uppdraget att se över fastighetsunderhållet av gymnastikhallen vid Maria Nova då det 
hade uppdagats att delar av den yttre fasaden hade förfallit. 

Fastighetsavdelningen har genomfört en enklare statusbesiktning av fastigheten och 
har konstaterat att det till del krävs byte av ytterpanel, montering av stup- och 
hängrännor samt målning av en del innerväggar i lokalen. Dessa åtgärder kommer att 
hanteras inom det normala fastighetsunderhållet samt i samråd med resurser från 
AME. 

Vid besiktningen konstaterades det också att gymnastikhallen är i ett stort behov av 
golvbyte då delar av golvet har stora sprickor vilket påverkar vid exempelvis 
innebandyspel. Kostnad för ett golvbyte är enligt inhämtad offert 400tkr.  

Gymnastikhallen är flitigt uppbokad av både idrottsföreningar och privatpersoner 
och för att inte öka beläggningen på de övriga hallarna, som redan är fullbokade till 
stor del, krävs ett golvbyte inom en snar framtid. Ett eventuellt golvbyte får hanteras 
i en separat process och prioriteras tillsammans med kommunens övriga 
underhållsbehov.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ” Fastighetsunderhåll 
gymnastikhallen Maria Nova”.  

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 298                                                   Dnr 2017/00504  

Information - Utredning kring skolköken på Vadsbogymnasiet 
och Tunaholmsskolan, kv Biet 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen gällande utredning kring 
skolköken på Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan, kv Biet.  

Bakgrund 

Sektor utbildning har erhållit i uppdrag från utbildningsnämnden att genomföra en 
förstudie kring utformning och anpassning av skolköken som finns på 
Vadsbogymnasiet och på Tunaholmsskolan. Förstudien ska ta fram underlag för att 
tillskapa ett nytt gemensamt kök för skolorna under förutsättning att antalet 
matportioner som tillagas på centralköket minskar markant. Förstudien ska även 
belysa hur detta kan påverka kommunens totala kostverksamhet, logistikfrågor, 
finansiering och centralkökets övriga funktioner vid exempelvis kris. 

Fastighetsavdelningen kommer med representant att delta i förstudiearbetet med 
uppgift att genomföra en statusbesiktning av nuvarande centralköket samt vara 
delaktig i övriga fastighetstekniska frågor som uppkommer under förstudien.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Utredning kring skolköken på Vadsbogymnasiet och 
Tunaholmsskolan, kv Biet”. 

 

Protokollsutdrag ksau § 334/2017  

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 299                                                   Dnr 2017/00496  

Information om upphandling - Servicebyggnad vid ställplatserna 
i Mariestads hamn 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.   

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att uppföra en servicebyggnad i hamnen 
som ska vara i drift till säsongen 2018. 

Upphandlingsunderlag har funnits ute på TendSign och tiden för anbud går ut under 
vecka 49. Nu kommer Fastighetsavdelningen påbörja arbetet med att öppna samtliga 
anbud samt välja en entreprenör för uppdraget. 

Då tidsplanen för uppförande av servicebyggnaden är snäv och första sammanträdet 
för tekniska nämnden nästa år är i februari avser Fastighetsavdelningen att informera 
om ärendet i tekniska nämndens arbetsutskott den tolfte december för att senare 
besluta om entreprenör på tekniska nämnden den nittonde december.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ” Upphandling - 
Servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads hamn”.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 300                                                   Dnr 2015/00541  

Information kring fastighetsavdelningens utveckling 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande fastighetsavdelningens fortsatta 
arbete kring struktur och organisation.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har fått i uppdrag av tekniska nämnden att utreda och föreslå en ny 
organisation av Fastighetsavdelningen så att verksamheten inom MTG likställs för alla tre 
kommunerna. 

Fastighetschefen redogör för pågående arbete på sammanträdet.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information kring fastighetsavdelningen”.  

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 301                                                   Dnr 2017/00526  

Skötselplan för kommunala badplatser i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar ”Skötselplan för kommunala badplatser i Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner”.  

Bakgrund 

Ett av Tekniska nämndens mål är att skapa ”mer attraktiva badplatser” där 
etappmålet för år 2017 är att ta fram en skötselplan. Verksamhet teknik har under 
året arbetat fram provtagningsprogram och analys av behov på respektive badplats 
som har resulterat i ett förslag till skötselplan. Syftet med skötselplanen är att 
kommuninvånare och andra besökare ska känna en trygghet och att de ska känna sig 
informerade och att de trivs med sin vistelse på våra kommunala badplatser. 

Inför säsongen 2018 kommer visst nollställningsarbete ske som till exempel 
vassröjning och slyröjning att ske. På samtliga kommunala badplatser kommer det att 
monteras upp informationsskyltar där skötselplanen framgår samt annan relevant 
information. En uppdatering av kommunernas hemsidor kommer att göras inför 
säsongen där det på ett tydligare sätt visar de kommunala badplatserna. En satsning 
kommer även att göras för att tillsammans med utvecklingsavdelningen ta fram 
lämplig badplatskarta.  

Underlag för beslut 

Skötselplan för kommunala badplatser i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Skötselplan för kommunala badplatser i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång”.    

 

Expedierats till: 
(Enhetschef park/hamn Jan Larsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 302                                                   Dnr 2015/00172  

Utvärdering - Privat finansiering av trädfällning på kommunal 
mark 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade i september år 2015 att införa möjligheten för privat 
finansiering av trädfällning på kommunal mark. Det beslutades i samband med detta 
att verksamhet teknik skulle göra en utvärdering av beslutet efter två år. 

En utvärdering har gjorts och sammanfattningsvis fungerar arbetsgången bra och 
verksamhet teknik tycker inte att det finns någon anledning att ändra på beslutet. 

Under de två år som beslutet har gällt har totalt 33 stycken ansökningar inkommit, 
några enstaka har gällt Gullspångs kommun i övrigt har ansökningarna varit gällande 
Mariestad. Endast några enstaka har avslagits. 

Rutinen och arbetssättet gör att det råder god ordning i ärendena och att det mesta 
av arbetet görs av den/de som vill att trädfällning ska ske. Kommunen kan även 
samordna bedömningsinsatser vilket gör att tidsåtgången för kommunen är ringa.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 189/2015. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Utvärdering - Privat finansiering av trädfällning på kommunal 
mark”.   

Expedierats till: 
(Enhetschef park/hamn Jan Larsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 303                                                   Dnr 2017/00535  

Anmälan om felaktigt delegationsbeslut 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till tekniska nämnden utan eget yttrande. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att undersöka de juridiska 
beloppsgränserna för avskrivning av fordran.          

Bakgrund 

Isabella Nilsson har via mail inkommit med en anmälan om att Tekniska chefen 
tillika VA-chefen tagit ett felaktigt delegationsbeslut. Felaktigheten består i som 
Isabella Nilsson beskriver att tekniske chefen tagit ett beslut som inte ligger inom 
ramen för delegationen. 

Beslutet gäller avskrivning av enskild fordran. I delegationsordningen för Tekniska 
nämnden framgår att Avdelningschef har delegation på att besluta om avskrivning av 
enskild fordran upp till ett halvt basbelopp. Ett halvt basbelopp år 2017 är 22 400 
kronor. Det delegationsbeslut som har fattats av den tekniske chefen gäller 
avskrivning av 14 st. fakturor på sammanlagt 18 933 kronor exklusive moms där den 
största fakturan är på 6 070 kronor exklusive moms. 

Verksamhet teknik är av uppfattningen att beslutet gäller 14 st. enskilda fordringar 
och är inom ramen för den delegation som gäller.  

Underlag för beslut 

Tekniska nämndens delegationsordning.  
 

Beslut om avskrivning av förfallna kundfordringar gällande Sven Nilssons dödsbo.  

 

Övriga handlingar i ärendet.     

Expedieras till: 
(Isabella Nilsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 304                                                   Dnr 2017/00008  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 

1. Från kommunfullmäktige i Mariestad, budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2020.  
KF § 83/2017 

2. Från kommunfullmäktige i Mariestad, justering av avgifterna i va-taxan i Mariestads 
kommun för 2018. 
KF § 86/2017 

3. Från kommunfullmäktige i Töreboda, förskolelokaler i Töreboda tätort. 
KF § 108/2017 

4. Från kommunstyrelsen i Töreboda, ansökan om verksamhetsbidrag från Töreboda 
basketförening. 
KS § 347/2017 

5. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott, remiss av motion av behov av 
parkeringsvakt. 
Uu § 198/2017 

6. Från kommunstyrelsen i Mariestad, begäran om målning och håltagning av tvärplaner 
för volleyboll i Unicaskolans idrottshall. 
KS § 186/2017 

7. Från kommunstyrelsen i Mariestad, tekniska nämndens handlingsplan med anledning 
av resultat i KKiK 2016. 
KS § 187/2017 

8. Från kommunstyrelsen i Gullspång, medel för inventering av enkelt avhjälpta hinder. 
KS § 356/2017 

9. Från kommunfullmäktige i Gullspång, justering av avgifterna i va-taxan i Gullspång för 
år 2018. 
KF § 176/2017 

10. Från kommunfullmäktige i Mariestad, medborgarförslag om att det ska finnas fler 
soptunnor där människor rör sig. 
KF § 90/2017 

11. Från kommunfullmäktige i Mariestad, beslut om antagande: Detaljplan för del av Sund 
4:6 (Norra), Mariestads centralort, Mariestads kommun.  
KF § 92/2017 

12. Från kommunfullmäktige i Mariestad, bifall av motion om att trafiksäkra och 
tillgänglighetsanpassa busshållplatser. 
KF § 95/2017 
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13. Från kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott i Mariestad, tillgänglighetsanpassning 
av Vadsbo museum. 
Kfu § 74/2017 

14. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, hyresavtal för Bjurliden (Lyrestad). 
Ksau § 429/2017 

15. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, dialogmöte med tekniska nämndens 
presidium. 
Ksau § 446/2017      
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Aktuell information/frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Följande aktuell information och frågor tas upp vid dagen sammanträde: 

Tillgänglighetsdatabasen   

Sven Olsson (C) undrar om arbete med uppdatering av tillgänglighetsdatabasen. 
Tekniske chefen besvarar frågan.   

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 44 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 306                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Belysning vid Komministergatan   

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) ger arbetsutskottet verksamhet teknik uppdrag 
att se över belysningen vid Komministergatan i Mariestad. Belysningen har under en 
lång tid inte fungerat.     

 

 

 

 


