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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Torsö, plan 5 i stadshuset, klockan 14:00 – 16:30 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Suzanne Gunnarsson Michaelsen (S)2:e vice ordförande  
Nils Farken (S) tjänstgörande  
Johan Jacobsson (S)    tjänstgörande (på distans)                        
Jan-Erik Sandegren (M) tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Amanda Haglind  VA-chef § 161-162 
Maria Ganebäck  projektledare § 161 
Simon Ravik  enhetschef §§ 163-169 
Hanna Lamberg  gatuchef §§ 170 
Sofia Glimmervik  controller § 171-173  
Hans Björkblom  fastighetschef §§ 174-176  
Michael Nordin  teknisk chef  
Ylva Grönlund  sekreterare  
 

Justerare Nils Farken 

Justeringens plats och tid Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 160-181 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Nils Farken  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-11-17 

Anslagsdatum 2020-11-20 Anslaget tas ner 2020-12-12 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 160                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 161                                                   Dnr 2020/00391  

Upphandling slamhantering Lindholmens vattenverk 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för komplettering 
av förfrågningsunderlaget med förhoppning att ärendet kan underställas tekniska 
nämndens arbetsutskott i december 2020.  

Bakgrund 

Lindholmens vattenverk har under många år stått för den största 
dricksvattenproduktionen i Mariestads kommun och verket börjar bli till åren 
kommet. Under 2018/2019 gjordes en omfattande utredning med målet att beskriva 
vilka åtgärder som behövde genomföras på Lindholmens vattenverk för att möta 
framtida behov av ökad mängd producerat vatten samtidigt som råvattnet försämras 
till följd av klimatförändringar och myndigheternas krav på dricksvattenproducenter 
ökar.  

Resultatet av utredningen visade på att verket behöver renoveras och effektiviseras i 
ett första läge. Utbyggnation kan bli aktuellt i ett senare skede när produktionen 
behöver öka ytterligare på verket. Ett steg för att öka kapaciteten och effektiviteten 
på verket är att installera en modern slamhantering i sedimenteringsbassängerna.  

Verksamhet teknik önskar upphandla extern processentreprenör för att genomföra 
projektet tillsammans med kommunen i en totalentreprenad i samverkan, så kallad 
partnering. Finansiering sker genom beslutad budget för framtidssäkring av 
Lindholmens vattenverk för 2021.  

Verksamhet teknik föreslår att följande utvärderingskrav används vid upphandlingen:  

- Timpriser 

- Entreprenörsarvode 

- Organisation 

- Samverkan 

En viktning mellan de olika utvärderingsparametrarna genomförs enligt en upprättad 
modell. Förfrågningsunderlaget kommer att annonseras på Tendsign under 30 dagar. 
Efter detta sker ett urval enligt i förhand beslutade kriterier.  
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på återremiss av ärendet för 
komplettering av förfrågningsunderlaget med förhoppning att ärendet kan 
underställas tekniska nämndens arbetsutskott i december 2020.  

Eriksson (KD) tar upp eget yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Tekniska chefen tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-11 Upphandling gällande 
slamhantering Lindholmens vattenverk – förfrågningsunderlag        

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef, Upphandling gällande slamhantering 
Lindholmens vattenverk – förfrågningsunderlag 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Projektledare Maria Ganebäck 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 162                                                   Dnr 2020/00392  

Vattenläcka Börstorp, Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att avslå bestridande av faktura 50512119 gällande 
kostnader som uppkommit i samband med att kommunens vattenledning grävts av.  

Bakgrund 

I maj 2020 inträffade en vattenläcka på Mariestads kommuns huvudvattenledning 
mellan Örvallsbro och Sjötorp, vid Börstorp. Anledningen till läckan var brott på 
ledningen orsakat av grävarbeten. Detta fick till följd att boende i Sjötorp och 
Moviken samt till viss del i Örvallsbro och Hasslerör var utan vatten under ett antal 
timmar. Kommunen lagade ledningen och förutom kostnaderna för detta uppstod 
även omkostnader för vattenprovtagning, utkörning av nödvattentankar samt 
bemanning av dessa. Den part som ansvarade för det arbete som orsakade 
vattenläckan har fakturerats för de kostnader som kommunens VA-kollektiv har haft 
till följd av händelsen, 106 601 kr inklusive moms. Denne part bestrider fakturan 
med hänvisning till att kommunen inte angett att det finns kommunala VA-ledningar 
inom området genom tjänsten Ledningskollen.se. Ledningskollen.se är en tjänst dit 
det går att skicka en fråga om vad det finns för ledningar inom ett visst område. Det 
är frivilligt att knyta sig till Ledningskollen.se och kommunen har valt att inte 
redovisa sina ledningssträckningar genom Ledningskollen.se av säkerhetsskäl. 
Däremot har kommunen säkrat positionen för ledningen genom ledningsrätt på 
området. I ledningsrätten står angivet att  

” 4 Fastighetsägaren får inte utan kommunens i god tid inhämtade medgivande inom 
det upplåtna området uppföra byggnad, plantera träd eller buskar, spränga eller vidta 
annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller dess tillbehör.”  

Verksamhet tekniks bedömning är därför att fastighetsägaren är skyldig att betala den 
faktura som ställts ut då kostnaderna uppstått på grund av att bestämmelserna i 
ledningsrätten inte följts. Bestridandet av fakturan med hänvisning till att kommunen 
inte redovisat sina ledningar genom Ledningskollen.se avslås. Om en 
överenskommelse inte kan ingås med fastighetsägaren där denne betalar utställd 
faktura är verksamhet tekniks inställning att driva frågan rättsligt.           

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-04 Vattenläcka Börstorp, 
Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2020-11-04 Vattenläcka Börstorp, Mariestad   

Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind)   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 163                                                   Dnr 2020/00394  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Relining Possegatan samt 
kvarteret Polisen, Gullspång 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 1 100 tkr till projekt ”Relining Possegatan 
samt kvarteret Polisen, Gullspång”. Finansiering sker genom 2020 års VA-
investeringsram, projekt 96000.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har identifierat följande två sträckor, med kraftiga inläckage och 
rasrisk, som går att relina i befintligt skick. 

- Gullspång Possegatan (Spill 500m, Betong diameter 225)  

- Gullspång Mogatan Kvarteret Polisen (Spill 446m, Betong diameter 200)         

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-05 Relining Posségatan samt 
kvarteret Polisen, Gullspång  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Simon Ravik 2020-11-04, Relining 
Posségatan samt kvarteret Polisen, Gullspång  

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Gullspång 

 

 

Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Enhetschef Simon Ravik) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 164                                                   Dnr 2020/00396  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Relining Sjötorp, Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 1 210 tkr till projekt ”Reliningar i Sjötorp, 
Mariestad”. Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram, projekt 1702.  

Bakgrund 

Det finns ett stort renoveringsbehov av avloppsstamledningar i Sjötorp. De sträckor 
som har störst behov, då de är i väldigt dåligt skick, och som är väldigt viktiga enligt 
konsekvensanalys är: 

- Sjötorp Slussvägen TRV (Spill 301m, Betong diameter 225) 

- Sjötorp förbindelsepunkt Askevik-Sjötorps pumpstation (Spill 665m, Betong 
diameter 225)         

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-05 Tilldelning av 
investeringsmedel VA, Relining Sjötorp 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Simon Ravik 2020-11-04, Reliningar i 
Sjötorp, Mariestad 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Mariestad 

 

 
Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Enhetschef Simon Ravik) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 165                                                   Dnr 2020/00400  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Åtgärder Lindholmen, 
Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 370 tkr till projekt ”Åtgärder Lindholmen 
Mariestad”. Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram där 70 tkr tas från 
projekt 1701 och 300 tkr tas från projekt 1702. 

Arbetsutskottets beslut  
 
Inför tekniska nämndens sammanträde den 24 november 2020 ska ärendet 
kompletteras med information om de 300 tkr reserverade för projekt ”Åtgärder 
Lindholmen” beror på att tidigare tilldelade projekt blivit dyrare eller om det är nya 
åtgärder som ska genomföras för dessa medel.        

Bakgrund 

Verksamhet teknik föreslår att 370 tkr fördelas enligt följande:  

- 200 tkr till projekt 1777. Uppdatering styrning Lindholmens vattenverk. Projektet 
omfattar byte av det styrsystem som används på Lindholmens vattenverk och har 
resulterat i en säkrare och mer effektiv drift av verket för framtiden. Projektet är 
påbörjat sedan tidigare och den nu sökta summan planeras att användas till att 
slutföra projektet.  

- 100 tkr till projekt Reservvattenintag Lindholmens vattenverk. Projektet syftar 
till att köpa in material för att förenkla driftsättningen av reservvattenintaget för 
Lindholmens vattenverk. Reservvattenintaget används när det finns förhinder att 
använda det ordinarie intaget, till exempel vid isbildning vid intaget. Den utrustning 
som finns att tillgå på verket idag har inte uppdaterats på många år. En investering 
enligt förslaget skulle innebära att reservvattenintaget kan tas i bruk snabbare och 
mer arbetsmiljöriktig när det behövs än vad som medges med dagens lösning. 

- 70 tkr till projekt Byte låssystem VA-anläggningar. Projektet syftar till att öka 
säkerheten på kommunens VA-anläggningar genom att byta ut de hänglås som 
används vid kommunens mindre pumpstationer, brunnar, grindar etc.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att det inför tekniska nämndens 
sammanträde den 24 november 2020 kompletteras med information om de 300 tkr 
reserverade för ”projekt Åtgärder Lindholmen” beror på att tidigare projekt blivit 
dyrare eller om det är nya åtgärder som ska genomföras för dessa medel.  
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Eriksson (KD) tar upp tekniska chefens förslag samt eget tilläggsyrkande för beslut 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-05 Tilldelning av 
investeringsmedel VA, Åtgärder Lindholmen 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Simon Ravik 2020-11-04, Åtgärder 
Lindholmen, Mariestad    

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Mariestad 

 

 
Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Enhetschef Simon Ravik) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 166                                                   Dnr 2020/00395  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Tryck/styråtgärder Ullervad 
tryckstegringsstation, Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 390 tkr till projekt ”Tryck/styråtgärder i 
Ullervads tryckstegringsstation, Mariestad”. Finansiering sker genom 2020 års VA-
investeringsram, projekt 1702.  

Bakgrund 

Vattensidan 
Idag har tryckstegringen en gemensam styrning med avloppspumpstationen. 
Utrustningen är installerad 1995 och reservdelar och programmeringsverktyg finns 
inte att få tag på. Styrskåpet sitter idag placerat inne i avloppspumpstationen vilket 
medför att vattenverkspersonal måste gå in där för att manövrera anläggningen, 
vilket inte är optimalt enligt våra hygienrutiner. 

Nuvarande styrning skapar en del problem då den styrs mot start- och stoppnivåer i 
vattentornet. När pumparna står stilla matas ledningsnätet endast från vattentornet. 
Detta medför stora tryckvariationer i ledningsnätet. En ombyggnad skapar även 
förutsättningar för att kunna utföra kommande servicearbeten i vattentornet och 
ledningsnätet störningsfritt. 

Kostnader: 

Styrskåp    145 tkr 
Installation   30 tkr  
Kommunikation   15 tkr 
Eget arbete VA-operatör mm 20 tkr 
Summa Totalt  210 tkr 
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Avloppssidan 
Byte av PLC-styrning och elmatning till pumpstationen i Ullervad. 
Den gamla föråldrade styrutrustningen i pumpstationen byts ut för att säkerhetsställa 
driftsäkerheten och optimera för energihushållning. Verksamhet teknik passar också 
på att montera brutet vatten (ett krav från vår tillsynsmyndighet) och montera dit en 
hygienvägg för bättre arbetsmiljö. 
Kostnader: 
Nytt styrskåp & montering utav detta 120 tkr 
Brutet vatten    40 tkr 
Hygienvägg     12 tkr 
Intern arbetstid    8 tkr 
Summa totalt   180 tkr        

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-05 Tryck/styråtgärder i 
Ullervads tryckstegringsstation, Mariestad  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Simon Ravik 2020-11-04, 
Tryck/styråtgärder i Ullervads tryckstegringsstation, Mariestad  

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Mariestad 

 

 
Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Enhetschef Simon Ravik) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 167                                                   Dnr 2020/00397  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Vattentanksbrunn 
Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 400 tkr till projekt ”Vattentanksbrunn 
Mariestad”. Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram, projekt 1701.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har problem att erbjuda tankning av vatten på ett bra sätt till 
företagare, RÖS, verksamhet teknik själva et cetera. I nuläget tankas vatten ur 
brandposter. Den vattentankstation som uppfördes för några år sedan på 
förrådsgatan används, men behöver kompletteras då det blir ineffektivt och långa 
transporter i många fall för den som har behovet. Införandet av en vattentanksbrunn 
gör att det erbjuds ytterligare hämtningsplats som minskar tryckslagen 
(mjukstängande ventil) på ledningsnätet samt minskar risken för kontaminering av 
dricksvattnet. 

Uttag av vatten sker med en tagg som är kopplad till fakturering, vilket gör att allt 
vatten registreras (som annars räknas till svinn i statistiken) samt att det tas betalt för 
vattnet. 

Kostnad för brunnen samt nedgrävning samt inkoppling på nätet beräknas uppgå till 
400 tkr.         

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-05 Tilldelning av 
investeringsmedel VA, Vattentanksbrunn Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Simon Ravik 2020-11-04, Vattentanksbrunn 
Mariestad    

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Mariestad 

 
Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Enhetschef Simon Ravik) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 168                                                   Dnr 2020/00398  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Vattentanksbrunn 
Töreboda 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 400 tkr till projekt ”Vattentanksbrunn 
Töreboda”. Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram, projekt 92201.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har problem att leverera vatten på ett bra sätt till företagare, RÖS, 
verksamhet teknik själva et cetera. I nuläget hämtas vatten ur brandposter, oftast på 
grund av att det inte finns bättre alternativ att erbjuda. Införandet av en 
vattentanksbrunn gör att det erbjuds en hämtningsplats som minskar tryckslagen 
(mjukstängande ventil) på ledningsnätet samt minskar risken för kontaminering av 
dricksvattnet. 

Uttag av vatten sker med en tagg som är kopplad till fakturering, vilket gör att allt 
vatten registreras (som annars räknas till svinn i statistiken) samt att det tas betalt för 
vattnet. 

Kostnad för brunnen samt nedgrävning samt inkoppling på nätet beräknas uppgå till 
400 tkr.         

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-05 Tilldelning av 
investeringsmedel VA, Vattentanksbrunn Töreboda 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Simon Ravik 2020-11-04, Vattentanksbrunn 
Töreboda 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Töreboda 

 

 

Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Enhetschef Simon Ravik) 
(Controller Sofia Glimmervik)   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 169                                                   Dnr 2020/00399  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Vattentanksbrunn 
Gullspång 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 400 tkr till projekt ”Vattentanksbrunn 
Gullspång”. Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram, projekt 96000.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har problem leverera vatten på ett bra sätt till företagare, RÖS, 
verksamhet teknik själva et cetera. I nuläget hämtas vatten ur brandposter, oftast på 
grund av att det inte finns bättre alternativ att erbjuda. Införandet av en 
vattentanksbrunn gör att det erbjuds en hämtningsplats som minskar tryckslagen 
(mjukstängande ventil) på ledningsnätet samt minskar risken för kontaminering av 
dricksvattnet. 

Uttag av vatten sker med en tagg som är kopplad till fakturering, vilket gör att allt 
vatten registreras (som annars räknas till svinn i statistiken) samt att det tas betalt för 
vattnet. 

Kostnad för brunnen samt nedgrävning samt inkoppling på nätet beräknas uppgå till 
400 tkr.         

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-05 Tilldelning av 
investeringsmedel VA, Vattentanksbrunn Gullspång 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Simon Ravik 2020-11-04, Vattentanksbrunn 
Gullspång  

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Gullspång 

 

 

Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Enhetschef Simon Ravik) 
(Controller Sofia Glimmervik)   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 170                                                   Dnr 2020/00372  

Sammanställning av strandbadprover sommaren 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Inför badsäsongen 2020 tog verksamhet teknik fram ett provtagningsschema för 
badplatserna. Synlab är anlitade för att ta prover och omprover ute på badplatserna. 

Provtagningsprogrammet för 2020 är det samma som för 2019. Sammantaget tar vi 
prover på 14 badplatser.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-11-04 Sammanställning av 
strandbadprover sommaren 2020 

Sammanställning av strandbadprover sommaren 2020 

 

 

Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 171                                                   Dnr 2020/00365  

Fördelning av rambudgeten för år 2021 avseende verksamhet 
teknik i Töreboda kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2021 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun i enlighet med upprättat förslag.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2021 avseende 
verksamhet teknik i Töreboda kommun.           

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-05 Fördelning av rambudgeten 
för år 2021 avseende verksamhet teknik i Töreboda kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2020-10-27,  Fördelning av rambudgeten för 
år 2021 avseende verksamhet teknik i Töreboda kommun 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2021 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun   

Mål och internbudget 2021 (MTG – tekniska nämnden)      

 

 

Expedierats till: 
(Töreboda kommun) 
(Kommunstyrelsen i Mariestad (via ekonomichefen) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 172                                                   Dnr 2020/00366  

Fördelning av rambudgeten för år 2021 avseende verksamhet 
teknik i Gullspång kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2021 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun i enlighet med upprättat förslag.         

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2021 avseende 
verksamhet teknik i Gullspångs kommun.          

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-05 ,  Fördelning av rambudgeten 
för år 2021 avseende verksamhet teknik i Gullspångs kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2020-10-27,  Fördelning av rambudgeten för 
år 2021 avseende verksamhet teknik i Gullspångs kommun 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2021 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun    

Mål och internbudget 2021 (MTG – tekniska nämnden)     

 

 

Expedierats till: 
(Gullspångs kommun) 
(Kommunstyrelsen i Mariestad (via ekonomichefen) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 
 

Sida 19 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 173                                                   Dnr 2020/00334  

Reviderat förslag till fördelning av rambudgeten för år 2021 
avseende verksamhet teknik i Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2021 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun i enlighet med reviderat förslag.      

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde den 20 oktober 2020 fattade nämnden beslut 
(Tn § 140/20) att fördela rambudget enligt upprättat förslag för år 2021 avseende 
verksamhet teknik i Mariestads kommun.  

Då fördelning av rambudget för år 2021 nu har reviderats lyfter verksamhet teknik 
det reviderade förslaget till tekniska nämnden för beslut.          

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-13, Reviderat förslag till 
fördelning av rambudgeten för år 2021 avseende verksamhet teknik i Mariestads 
kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-11-13, Reviderat 
förslag till fördelning av rambudgeten för år 2021 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun 

Reviderat förslag till fördelning av rambudget för år 2021 avseende verksamhet 
teknik i Mariestads kommun    

Mål och internbudget 2021 (MTG – tekniska nämnden     

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad (via ekonomichefen) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 174                                                   Dnr 2020/00360  

Internhyressystem Töreboda 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen och beslutar att ärendet 
ska underställas tekniska nämnden för beslut den 24 november 2020. Till detta möte 
ges verksamhet teknik i uppdrag att mer i detalj redovisa anvisningar för 
internhyressystemet och ekonomisk hantering.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda gav 2020-03-11 kommunchefen i uppdrag att upprätta 
ett förslag till internhyressystem som är möjligt att implementeras i kommunens 
samtliga verksamheter. Syftet var att tydliggöra kostnaderna för verksamheterna. 
Kommunchefen gav vidare uppdraget till verksamhet teknik.  

Under sommaren och hösten har en projektgrupp arbetat fram ett förslag till ett 
internhyressystem. Projektgruppens arbete har kontinuerligt stämts av med en 
styrgrupp. Förslaget är att införa internhyressystemet 2021-01-01.  

Anvisningarna för internhyressystemet och ekonomisk hantering redovisas i detalj 
och tas upp för beslut på tekniska nämndens sammanträde 2020-11-24.        

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-05 Internhyressystem Töreboda 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2020-10-28 gällande 
internhyressystem Töreboda 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 175                                                   Dnr 2020/00373  

Tilldelning av investeringsmedel fastighet, Ishallen Töreshov, 
Töreboda 2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden tilldelar 4 000 tkr ur reinvesteringsbudgeten 2021 till projekt 
”Ishallen Töreshov”. 

2. Tekniska nämnden avser att begära ombudgetering av de 2 000 tkr som är 
avsedda för flytt av ismaskinsgarage till år 2021.   

Bakgrund 

År 2019/2020 mottog fastighetsavdelningen uppdraget att flytta ismaskinsgaraget på 
Töreshov. I samband med förstudien framkom andra underhållsbehov som 
bedömdes allvarliga. En utredning genomfördes därför på initiativ av 
fastighetsavdelningen, se bilaga 1 ”Behovsbeskrivning Töreboda ishall”. 

Utredningen visar på synnerliga underhållsbehov så som takläckage, behov av 
brandlarm för att fler än 150 personer ska få vistas i Töreshov, 
varmvattenförsörjning, med mera. 

Ur ett verksamhetsperspektiv är den allvarligaste bristen i Törehovs ishall avsaknaden 
av brandlarm vilket innebär att max 150 personer får vistas i lokalen samtidigt.  

Åtgärder kan vidtas för att fler ska få vistas i lokalen men då krävs utbildade 
brandvakter. 

I utredningen framgår rekommenderade åtgärder samt kostnad för dessa. 

Bedömd totalkostnad för samtliga åtgärder uppgår till cirka 10 600 tkr vilket inte 
anses rimligt i dagsläget. Fastighetsavdelningen har prioriterat i åtgärderna och 
rekommenderar att åtgärder för cirka 6 000 tkr vidtas. Då bedöms nytt 
ismaskinsgarage, brandlarmsinstallation, takreparation, åtgärder för 
varmvattentillgång året runt och eventuellt ny belysning kunna inrymmas. 

Finansiering föreslås genom att 4 000 tkr avsätts från reinvesteringsmedel 2021 och 
att det 2 000 tkr som finns beslutade för flytt av ismaskinsgarage kan ombudgeteras 
till år 2021 för att genomföras då.            
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Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-11, Tilldelning av 
investeringsmedel fatighet Ishallen Töreshov, Töreboda 2021 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef 2020-11-09, Tilldelning av 
investeringsmedel fastighet, Ishallen Töreshov, Töreboda 2021”  

Bilaga 1, ”Behovsbeskrivning Töreboda ishall”.  

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 2021, Töreboda     

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 176                                                   Dnr 2017/00322  

Återremiss - Redovisning av utfallet av EPC-projekt 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

 

Arbetsutskottets beslut  
 
Inför tekniska nämndens sammanträde den 24 november 2020 ska ärendet 
kompletteras med redovisning av utfasning av fossila bränslen för uppvärmning samt 
utfasning av direktverkande el som uppvärmningskälla.         

Bakgrund 

Som ett led i arbetet med att nå målen i dokumentet ”Ett grönt och skönt MTG” 
identifierades år 2013 möjligheten till energieffektiviseringar, till del med stöd av 
statliga bidrag.  

Projekt EPC (Energy Performance Contracting) startades och inventering/ utredning 
av MTG:s fastighetsbestånds energianvändning genomfördes av ett externt företag. 
Efter inventering och utredning sattes målvärden för start hösten år 2015 samt 
slutmål år 2018 då åtgärder och investeringar enligt plan skulle vara genomförda. 

I ursprungsförslaget totalt för Mariestads kommun föreslogs åtgärder på 22 stycken 
fastigheter. Elva stycken av dessa prioriterades och genomfördes senare EPC-
åtgärder samt underhållsåtgärder på. 80 000 tkr tillfördes projektet fördelat på 40 000 
tkr för EPC-åtgärder samt 40 000 tkr för underhållsåtgärder. 

Utfallet är för EPC-åtgärderna blev 41 147 tkr och för underhållsåtgärder blev 
utfallet 39 433 tkr. Projektets mål var en besparing av energi om 21 procent vilket 
omfattar den totala energiförbrukningen - värme och elförbrukning. 
Fastighetsavdelningen har på grund av komplexiteten i mätning svårt att räkna fram 
den totala besparingen på de elva byggnaderna. Därför särredovisas el och värme för 
att få jämförbara värden. 

Ett antal av fastigheterna (Rotundan, Biblioteket, Tidavads förskola, Sikelvingens 
förskola och Skrivarens förskola) har tidigare helt saknat ventilation eller har haft 
system där energiförbrukningen ej mätts. Detta försvårar en relevant jämförelse. 
Lagar, förordningar och arbetsmiljö har också förbättrats avsevärt i byggnader vilket 
samtidigt troligen innebär höjd energiförbrukning.   

Målvärdet om 21 procent besparing som fastställdes år 2014 bedöms uppfyllt 
avseende de byggnader där åtgärder vidtagits. Arbetet med fortsatt optimering pågår 
över tid.  
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År 2020 är inte att se som ett relevant år att jämföra mot då Corona-pandemin 
inneburit en avsevärt ökad drifttid för ventilation i syfte att ventilera lokalerna för att 
minska risken för smittspridning.  

Utfall och åtgärder i projektet redovisas i detalj i bilaga 1, ”Redovisning åtgärder och 
utfall EPC-projekt”. De avsatta medlen användes efter prioritering till fastigheterna 
som är beskrivna i bilagan.  

Behandling på sammanträdet 

 Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att rapporten kompletteras inför tekniska nämndens 
behandling av ärendet den 24 november 2020 med redovisning av utfasning av 
fossila bränslen för uppvärmning samt utfasning av direktverkande el som 
uppvärmningskälla. 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag samt eget 
tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslaget.     

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-11 Återremiss Redovisning 
utfall av EPC-projekt 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef 2020-11-09, ”Återremiss Redovisning 
utfall EPC-projekt”  

Bilaga 1, ”Redovisning av genomförda åtgärder”.  

Dokument med miljömål MTG 2012 – Handlingsplan 

Energieffektiviseringsstrategi Ett grönt och skönt MTG 

 

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
(Kommunstyrelsen Mariestad för anmälan) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 177                                                   Dnr 2020/00342  

Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet MTG 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen.        

Bakgrund 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har arbetat fram förslag till nu 
brandskyddspolicy som ska gälla i samtliga medlemskommuner. Förslaget har varit 
på remiss till de olika kommundirektörerna där bland annat verksamhet teknik fått 
möjlighet att inkomma med synpunkter vilka tagits om hand i det slutliga förslaget. 
Brandskyddspolicyn beslutas av respektive kommunfullmäktige. 

Enligt lag om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver 
verksamhet i en byggnad ansvar för brandskyddet. Det innebär skyldighet att i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller 
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 
för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. För att uppfylla kraven i 
lagstiftningen ska ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete som utgår 
från de risker som finns i verksamheten bedrivas. 

Syftet med brandskyddspolicyn är att säkerställa att systematiskt brandskyddsarbete, 
SBA, bedrivs i kommunen samt att beskriva de övergripande förutsättningar och mål 
som styr arbetet. 

Brandskyddspolicyn syftar också till att likrikta det systematiska brandskyddsarbetet i 
samtliga Räddningstjänsten Östra Skaraborgs medlemskommuner. 

Brandskyddspolicyn och de ingående målen och aktiviteterna ska årligen följas upp 
av varje enskild nämnd, direktion eller styrelse och antas på nytt av 
kommunfullmäktige under första året av varje ny mandatperiod. 

Vid behov av revidering av brandskyddspolicyn ska detta göras samordnat under 
ledning av räddningstjänsten. 

Policyn gäller i kommunal verksamhet, inkluderat kommunala bolag och förbund, 
inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. 

Parallellt med antagandet av policyn sker ett arbete från Räddningstjänst Östra 
Skaraborgs sida med att ta fram förslag på hur det systematiska brandskyddsarbetet 
kan dokumenteras med mallar för utbildningsplaner, checklistor, osv. samt 
information om hur egenkontroller går till. 
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Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-16 Brandskyddspolicy för 
kommunal verksamhet MTG 2020 

Brandskyddspolicy     

 

 

Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Kommunstyrelsen Mariestad (för anmälan) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 178                                                   Dnr 2020/00371  

Delegation till stadsjurist för specifika ärenden 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att till stadsjuristen delegera att föra nämndens talan i 
ärendena: 

- Tn 2014/392 

- Tn 2015/363  

- Tn 2017/535 

- Tn 2020/369 

Delegationen innefattar att besvara framställan om ersättning, skadestånd samt i 
övrigt svara å nämndens vägnar avseende ovan nämnda ärenden.  

Tekniska nämnden beslutar även att delegera till stadsjuristen att fatta beslut om att 
inte lämna ut allmän handling.  

Bakgrund 

För att inte belasta tekniska nämnden med rutinärenden som att svara på klagomål, 
synpunkter och olika former av framställningar samt även möjliggöra för en 
skyndsammare handläggning av ärendena Tn 2014/392, Tn 2015/363, Tn 2017/535 
och Tn 2020/369 föreslås att tekniska nämnden delegerar till stadsjuristen att svara å 
nämndens vägnar.         

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-11-05 Delegation till stadsjurist i 
ärendena Tn 2014/392, Tn 2015/363, Tn 2017/535 och Tn 2020/369 

 

 

Expedierats till: 
Stadjurist 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 179                                                   Dnr 2020/00052  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Återinföra uppdrag till tekniske chefen på tekniska nämndens sammanträden 

Från och med tekniska nämndens sammanträde 24 november 2020 återinförs 
möjligheten att ge uppdrag till tekniske chefen via tekniska nämndens sammanträden.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 180                                                   Dnr 2020/00001  

Handlingar att anmäla 2020 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.  

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till tekniska nämndens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.  

Behandling på sammanträdet 

- Kf § 110 Entledigande av ersättare i tekniska nämnden 

- Ksau § 373 protokoll 2020-10-30 Reducering av antalet ledamöter i nämnder 

- Ksau § 374 Kommunens åtgärder med anledning av Covid-19 

- Ksau § 353 Uppföljning av intern kontroll delår 2020 - nämndernas åtgärdslistor 

- Kf § 100 Justering av drift- och investeringsbudget 2020 

- Kf § 106 Gemensam ekonomiavdelning för MTG-kommunerna 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 181                                                   Dnr 2020/00051  

Aktuell information 
  

El-stolpar Nya Torget, Mariestad 
Nils Farken (S) efterfrågar status på ärendet Tn § 176/19 att byta el-central för 
användandet av el-stolpar på Nya Torget i Mariestad. Tekniska chefen meddelar att 
elcentral är installerad av Vänerenergi men att Vänerenergi har problem med 
uppdateringen av elcentralen då framdragning av fiber krävs. Tekniska chefen 
undersöker status och kompletterar information till tekniska nämndens sammanträde 
den 24 november 2020.   
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