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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Hemön, stadshuset i Mariestad 
Tisdagen den 12 november 2019 kl 14:00-16:30 
 

 Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) Ordförande 
Erland  Gustavsson (M) 1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
Nils Farken (S) Ledamot 
Johan Jacobsson (S) Ledamot 
 

Övriga deltagare Michael Nordin Tekniska chef 
Elisabeth Westberg Controller §207-209 
Johanna Klingborn Miljöingenjör §211 
Ingalill Lindblad Handläggare §212 
Ulf Johansson Projektledare §212 
Amanda Haglind Enhetschef §213-216 
Emma Wiik Verksamhetsutvecklare §217 
Anneli Bergqvist Sekreterare 

Justerare Johan Jacobsson 

Justeringens plats och tid  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 206-224 

 Anneli Bergqvist  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Johan Jacobsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-11-12 

Anslagsdatum 2019-11-14 Anslaget tas ner 2019-12-06 

Förvaringsplats för protokollet  
 

Underskrift 

  

 Anneli Bergqvist  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 206                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

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

Tnau § 207                                                   Dnr 2019/00001  

Månadsuppföljning av ekonomi för oktober månad, Mariestads 
kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för oktober månad.   

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som 
helhet infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för 
oktober månad. 

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -450 tkr.  

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -400 tkr. 
Resultatet regleras mot en upparbetad resultatregleringsfond.  

Underlag för beslut 

Uppföljning för oktober månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i Mariestads 
kommun. 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ”Månadsuppföljning oktober 2019 för tekniska nämnden Mariestads 
kommun”.     

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 208                                                   Dnr 2019/00003  

Månadsuppföljning av ekonomi för oktober månad Töreboda 
kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för oktober månad.   

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som 
helhet infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för 
oktober månad. 

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -300 tkr.  

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -200 tkr. 
Resultatet regleras mot en upparbetad resultatregleringsfond.   

Underlag för beslut 

Uppföljning för oktober månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i Töreboda 
kommun. 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ”Månadsuppföljning oktober 2019 för tekniska nämnden Töreboda 
kommun”.     

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 209                                                   Dnr 2019/00005  

Månadsuppföljning av ekonomi för oktober månad Gullspångs 
kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för oktober månad.   

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som 
helhet infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för 
oktober månad. 

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

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -400 tkr. 
Resultatet regleras mot en upparbetad resultatregleringsfond.  

Underlag för beslut 

Uppföljning för oktober månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i 
Gullspångs kommun. 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ”Månadsuppföljning oktober 2019 för tekniska nämnden Gullspångs 
kommun”.     

Expedierats till: 
(kommunstyrelsen i Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 210                                                   Dnr 2019/00301  

Information om tekniska nämndens ekonomiska förutsättningar 
2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Teknisk chef Michael informerar om dom ekonomiska förutsättningarna för 
nämndens budget i Mariestad för år 2020. Effektiviseringsbehovet bedöms vara ca 4 
miljoner kronor jämfört med aktuell prognos för 2019. 

Arbetet med detaljbudgeten pågår och ett förslag kommer att presenteras för 
nämnden på decembermötet. 

Den 27 november 2019 genomför kommunstyrelsens arbetsutskott ett dialogmöte 
med samtliga nämnders presidier för att diskutera mål och de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen i sin helhet inför 2020.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-11-05, Information 
om tekniska nämndens ekonomiska förutsättningar 2020     

Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Controller Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 211                                                   Dnr 2018/00524  

Inventering av vattenskyddsområden i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång som kan upphävas 

  

Arbetsutskottets beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen och anser 
uppdraget genomfört. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att avvakta upphävandet av 
vattenskyddsområden för vattentäkter som inte längre är i bruk.  

Bakgrund 

Vattenskyddsområden inrättas för att förhindra att dricksvattenresurser påverkas 
negativt av föroreningar. Tillsammans med skyddsområdet inrättas skyddsföreskrifter 
som reglerar verksamheter och markanvändning inom området som kan medföra 
risk för förorening av vattenresursen. Det bör finnas vattenskyddsområden för alla 
allmänna vattentäkter.  

Nämnden har gett VA-avdelningen i uppdrag att inventera vattenskyddsområden för 
vattentäkter som inte längre är i bruk och som kan upphävas. Det finns idag fyra 
skyddsområden för nedlagda vattentäkter i MTG, tre i Mariestad (Lugnås, Sjötorp 
och Böckersboda) och ett i Töreboda (Älgarås). Dessa är alla grundvattentäkter. 

Idag saknas reservvattenförsörjning i många områden och vad framtidens klimat för 
med sig kan vi idag inte fullt ut överblicka. Det hänger också en del frågor kring den 
framtida dricksvattenförsörjningen i luften och som påverkar eventuellt framtida 
nyttjande av idag nedlagda täkter.  Vi står bland annat inför beslut om ifall det ska 
grävas en överföringsledning från Mariestad till Lugnås. Vi har också en utredning 
om möjligheterna att koppla samman ledningsnäten i Mariestad och Gullspång 
framför oss. Vad gäller Älgarås kan det idag inte uteslutas att täkten kan komma att 
ha betydelse för vattenförsörjning av Hova. Täkten i Älgarås ligger dessutom i 
Lokaåsen vilken är utpekad av SGU som en geologisk formation av nationell 
betydelse för vattensörjningen och är således mycket skyddsvärd. 

VA-avdelningen anser att beslut om upphävande av skyddsområden bör avvaktas 
eftersom det idag inte kan uteslutas att de aktuella grundvattenresurserna kan komma 
att ha ett värde för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen.  Kommunen bör 
se till att skydda dricksvattenresurser för framtida dricksvattenförsörjning. Därför 
bör befintliga skyddsområden finnas kvar tills vidare.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-10-31, Inventering av vattenskyddsområden som kan upphävas     

Expedierats till: 
Miljöingenjör Johanna Klingborn 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 212                                                   Dnr 2019/00122  

Upphandling Servicebyggnad på Töreboda Camping 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbudsgivare 5, för uppförande av en 
servicebyggnad på Töreboda Camping. 

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att igångsättningstillstånd ges för 
byggnationen.      

Bakgrund 

I av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan ingår en utveckling av Töreboda 

Camping. Utvecklingen består av nya camping-/studentstugor, en större byggnad för 

studentboende, en ny servicebyggnad och fler ställplatser. 

I investeringsbudgeten för åren 2019- 2020 har medel för byggnation av 

camping/studentstugor och servicebyggnad avsatts med totalt 12 000 tkr. I denna 

budget ingår även kostnader för iordningställande av fler ställplatser. 

Camping/studentstugorna är i stort sett färdigställda. 

Verksamhet Teknik har nu genomfört en upphandling av en ny servicebyggnad. 

Upphandlingen omfattar i korthet att upphandla en totalentreprenör som ska utföra 

en servicebyggnad med platta på mark inrymmande:  

- En herravdelning med fem toaletter, 3 duschar och gemensamma utrymmen med 

fyra handfat.  

- En damavdelning med fem toaletter, 3 duschar och gemensamma utrymmen med 

fyra handfat.  

- En RWC med dusch och skötbord. 

- Ett städ och teknikutrymme. 

Upphandlingen innehöll även en option för ett köksutrymme innehållande två spisar 

och två diskbänkar som kunde komma att ingå i byggnationen beroende på de medel 

som erhållits.  

Efter anbudstidens utgång har sex anbud inkommit. För att bli antagen ska 

anbudsgivaren uppfylla ställda krav på ekonomisk, teknisk och yrkesmässig kapacitet 

samt uppfylla kraven i upphandlingsdokumentets tekniska beskrivning. 

Verksamhet Teknik beräknar att ca 8 900 tkr av den totala budgeten för byggnation 

av campingstugor/studentstugor, servicebyggnad och iordningsställande av 

ställplatser redan är förbrukat. De anbudspriser inklusive option som lämnats 

bedöms därför inte rymmas inom de kvarvarande avsatta medlen.  
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Bifogad sammanställning över inkomna anbud visar att anbudsgivare 5 har lämnat 

det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för kommunen med hänsyn tagit 

till det anbud som lämnat lägst pris exklusive option.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Ulf Johansson och handläggare Ingalill 
Lindblad 2019-11-05, Upphandling Servicebyggnad på Töreboda Camping 

Sammanställning av inkomna anbud.      

Expedierats till: 
Utvecklingsutskottet i Töreboda 
Projektledare Ulf Johansson 
Handläggare Ingalill Lindblad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 213                                                   Dnr 2019/00062  

Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Mariestad 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 1 250 tkr i investeringsmedel från 2019-
års VA-investeringsram (projekt 1702) för anläggningar ovan mark enligt följande:  

1. 450 tkr till projekt 1777 ”Uppdatering styrning Lindholmens vattenverk”  

2. 800 tkr till projekt ”Byte UV-ljus Lindholmens vattenverk”    

Bakgrund 

År 2019 har tekniska nämnden tilldelats 6 000 tkr i investeringsram för VA-verk och 
pumpstationer för att kunna hålla en förnyelsetakt enligt de mål som anges i VA-
planen. 

Av dessa har tekniska nämnden tilldelat 3 950 tkr till specifika investeringsprojekt. 
Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att även omdisponera medel till 
följande projekt: 

1. Projekt 1777 ”Uppdatering styrning Lindholmens vattenverk” har tidigare 
tilldelats 300 tkr för att förbättra styrning av processen och säkerställa driften i 
verket. Under planeringsfasen av projektet har det framkommit att projektets 
omfattning behöver ökas för att få önskad effekt av investeringen och säkerställa 
en kostnadseffektiv investering i längden. Därför föreslår verksamhet teknik att 
projektet tilldelas ytterligare 450 tkr, utöver de 300 tkr som tidigare tilldelats.  

2. 800 tkr till projekt ”Byte UV-ljus Lindholmens vattenverk”. Det UV-ljus som 
behandlar utgående dricksvatten är föråldrat och behöver bytas ut. Ett byte från 
befintligt UV-ljus till ett modernt UV-ljus kommer att innebära säkrare 
dricksvattenförsörjning och minskad energiförbrukning.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-10-31, Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar 
ovan mark Mariestad 2019.            

Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Controller Elisabeth Westberg) 
(Enhetschef Amanda Haglind) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 214                                                   Dnr 2019/00061  

Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Töreboda 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 1 700 tkr av 2019-års VA-
investeringsram för anläggningar ovan mark till projekt 92208 ”Nytt slamtorn 
Töreboda avloppsreningsverk”.  

Bakgrund 

År 2019 har tekniska nämnden tilldelats 11 500 tkr i investeringsram för VA-
anläggningar ovan mark och förnyelse av ledningsnät för att kunna hålla en 
förnyelsetakt enligt de mål som anges i VA-planen. Hittills har 6 110 tkr 
omdisponerats till  förnyelse av ledningsnätet och 1 700 tkr omdisponerats till 
investeringsprojekt för anläggningar ovan mark. Verksamhet teknik föreslår tekniska 
nämnden att tilldela medel till projektet:  

Byte av slamtorn Töreboda avloppsreningsverk. Slamtornet fyller en viktig funktion 
genom lagring av slam från reningsprocessen innan slammet transporteras bort från 
avloppsreningsverket. Slamtornet som tillhör Töreboda avloppsreningsverk var i ett 
mycket dåligt skick och 1 470 tkr har tidigare tilldelats från 2018 års investeringsram 
för att byta ut det gamla slamtornet mot ett nytt. För slutförande av projektet krävs 
ytterligare 1 700 tkr.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-10-31, Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar 
ovan mark Töreboda 2019.              

Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Controller Elisabeth Westberg) 
(Enhetschef Amanda Haglind) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 215                                                   Dnr 2019/00060  

Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Gullspång 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 800 tkr till projektet ”Byte el och 
styrsystem Hova vattenverk” från 2019 års VA-investeringsram (projekt 96000).   

Bakgrund 

År 2019 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-
planen. Av dessa har 1 810 tkr omdisponerats till investeringsprojekt för VA-
anläggningar ovan mark samt 2 750 tkr till förnyelse av ledningsnät.  

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att även omdisponera 
investeringsmedel till följande projekt: 

Befintligt el- och styrsystem i Hova vattenverk är föråldrat och behöver bytas ut till 
en kostnad av 800 tkr. Planerad investering medför en välkommen modernisering 
som medför att en större mängd driftsvar kommer att visas digitalt och möjliggöra än 
bättre kontroll av driftparametrar på verket.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-31, Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Gullspång 2019     

Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Controller Elisabeth Westberg) 
(Enhetschef Amanda Haglind) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 216                                                   Dnr 2019/00295  

Bedömning av enskild vattentäkt på fastigheten Mo 18:16 i 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att undanta Mo 18:16 från att omfattas av det 
kommunala verksamhetsområdet för den allmänna vattentjänsten vatten.   

Fastighetsägaren ska kontinuerligt ta vattenprover, vart tredje år och redovisa för 
verksamhet teknik.  

Om vattenprovet visar att vattnet försämrats ska fastigheten inte längre undantas.     

Bakgrund 

Enligt beslut i tekniska nämnden från 2018-10-16, Tn § 192,  ska bedömningen av 
om en fastighets behov av vattenförsörjning lämpligen kan ordnas genom enskild 
anläggning bland flera parametrar bedömas efter om vattnet uppfyller en sådan 
kvalitet som Livsmedelsverket rekommenderar.  

Analyser från fastigheten Mo 18:16 visar att vattnet inte uppfyller en sådan kvalitet 
med avseende på parametrarna Klorid (130 mg/l, gränsvärde tjänligt med 
anmärkning 100 mg/l), Aluminium (2,6 µg/l, gränsvärde tjänligt med anmärkning 0,5 
µg/l) och Mangan (1,4 mg/l, gränsvärde tjänligt med anmärkning 0,3 mg/l).  
Livsmedelsverket rekommenderar då att vattenkvaliteten ska åtgärdas. I 
förekommande fall berör gränsvärdena sådana parametrar som rör tekniska 
parametrar, ej hälsomässiga. Verksamhet tekniks bedömning är att det är möjligt att 
undanta fastigheten från krav på att ingå i verksamhetsområdet utifrån detta 
resonemang.     

Behandling på sammanträdet 

Johan Jacobsson (S) tilläggsyrkar att fastighetsägaren kontinuerligt ska ta vattenprov, 
vart tredje år, och redovisa för verksamhet teknik samt att om vattenprovet visar att 
vattnet försämrats ska fastigheten inte längre undantas. 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) finner att tekniska nämndens arbetsutskott 
beslutar enligt tjänstemännens förslag till beslut, med Jacobssons (S) tilläggsyrkande.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-10-31, Bedömning av enskild vattentäkt på fastigheten Mo 
18:16, Töreboda.      
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Livsmedelverkets råd om enskild vattenförsörjning 

Provrapport vattenanalys 1 Mo 18:16 

Provrapport vattenanalys 2 Mo 18:16   

Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Enhetschef Amanda Haglind) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 217                                                   Dnr 2019/00249  

Rapport Kritik på teknik 2019 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Undersökningen ”Kritik på teknik” genomfördes 2019. Undersökningen skickas ut 
till ett urval invånare i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Undersökningen består 
av 26 frågor om kollektivtrafik, gator, vägar, parker, vatten, avlopp, sophämtning och 
avfallshantering. Svaren på frågorna är viktiga för att verksamhet teknik ska utvecklas 
och leverera tjänster till nöjda invånare. Svaren kommer användas vid framtagande av 
aktiviteter till nämndens mål för mandatperioden. Undersökningen genomfördes 
senast 2016.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Emma Wiik och teknisk chef 
Michael Nnordin2019-11-04, Kritik på teknik 2019 

Presentation av resultat för ”Kritik på teknik” 2019 för Mariestad, Töreboda och 
Gullspång.      

Expedierats till: 
(Verksamhetsutvecklare Emma Wiik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 218                                                   Dnr 2019/00302  

Omdisponering av investeringsmedel inom 
fastighetsavdelningen till spolplatta och materialfickor 
Vänershof 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 250 tkr från fastighetsavdelningens investeringsram 
2019 (projekt 2507) till projekt spolplatta och materialfickor Vänershof.   

Bakgrund 

I samband med att ett nytt garage ska byggas vid MBK:s klubbstuga på 
Vänershofsområdet finns stora samordnings- och besparingsmöjligheter att samtidigt 
anlägga de materialfickor och den spolplatta som varit planerad sen länge. 
Verksamhet teknik bygger garaget i egen regi och finansieringen av det sker inom 
ramen för ishallsprojektet. Materialfickor och spolplatta är inte en del av 
ishallsprojektet varför särskild finansiering behövs. Anläggandet bedöms kosta 200 – 
250 tkr och i detta inryms även en oljeavskiljare.  

Verksamhet teknik föreslår att tekniska nämnden omdisponerar 250 tkr till 
anläggandet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin och fastighetsförvaltare 
Dan Hjalmarsson 2019-11-05, Omdisponering av investeringsmedel inom 
fastighetsavdelningen till spolplatta och materialfickor Vänershof    

Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Controller Elisabeth Westberg) 
(Energiingenjör Dan Hjalmarsson) 

 

 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-11-12 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 219                                                   Dnr 2019/00169  

Förfrågan från Gordons Project AB i Skagersvik gällande 
rivning av kommunal förrådsbyggnad i Skagersvik 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och delger den till kommunstyrelsen i 
Gullspång.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Gullspång har uppdragit åt verksamhet teknik att förhandla fram 
ett avtal med Gordons Project AB om övertagande av kommunens förråd på 
Träbitens område för rivning, sanering och återställande av platsen. 

Förrådet används idag av kommunen för förvaring av skrymmande materiel. 

Gordons Project AB har valt att avstå affären då de har förvärvat en annan byggnad.  

Verksamhet teknik fortsätter dialogen med Gordons Project AB och påtalar att 
möjligheten fortsatt finns för dem att överta byggnaden enligt tidigare förslag. 

Ingen annan entreprenör har visat intresse för byggnaden varvid användandet som 
kommunalt förråd fortsätter.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Mats Björkholm och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-11-01, Förfrågan från Gordons Project AB i Skagersvik 
gällande rivning av kommunal förrådsbyggnad i Skagersvik 

KS § 106/19     

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

Tnau § 220                                                   Dnr 2019/00286  

Förbättring av ytskikt samt belysning vid badhusets parkering i 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att genomföra nedanstående åtgärder för förbättrad 
parkering och ökad trygghet. 

Finansiering sker genom fastighetsavdelningens ram för reinvesteringar 2020.   

Bakgrund 

Efter yrkande från Lillemor Ågren har verksamhet teknik mottagit uppdraget att 
utreda kostnad för förbättring av ytskikt samt belysning vid badhusets parkering i 
Mariestad. 

Underlag för kostnader har inhämtats hos produktionsavdelningen. 

Verksamhet teknik redovisar följande kostnader för förbättring av ytskikt och 
belysning på badhusets parkering ut mot Göteborgsvägen: 

Ca 300 kvm, förbättrat underlag samt ytskikt: 140.000 kr. 

Förbättrad belysning, 2 st belysningsstolpar: 40.000 kr. 

Utrymme för dessa kostnader, oavsett alternativ, ryms ej inom tekniska nämndens 
budget 2019. Verksamhet teknik föreslår att åtgärderna genomförs under 2020 och 
finansieras via fastighetsavdelningens ram för reinvesteringar.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-10-31, Utredning kostnad för förbättring ytskikt och belysning 
badhusets parkering i Mariestad.      

Expedierats till: 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 221                                                   Dnr 2019/00053  

Uppdragslista för verksamhet teknik 2019 

  

Arbetsutskottets beslut  

1. Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner redovisning av upprättad 
uppdragslista för verksamhet teknik.   

2. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att de uppdrag som saknar 
svarsdatum ska kompletteras med det snarast.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik ska i samband med prognostillfällen redovisa uppdragslista med 
uppdrag riktade till tekniska nämnden och verksamhet teknik.  

Vid arbetsutskottets sammanträde i september (Tnau 154/2019) beslutade 
arbetsutskottet att en extra uppföljning av uppdragslista skulle göras i november.   

Behandling på sammanträde 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att de uppdrag som inte fått något 
svarsdatum ska kompletteras med det snarast.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michal Nordin 2019-10-25,    Redovisning 
av uppdragslista för verksamhet teknik.  

Uppdragslista för verksamhet teknik, rev. 2019-11-05  

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 222                                                   Dnr 2019/00054  

Handlingar att anmäla 2019 

  

1. Gullspång Ks § 116, Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång år 2020 
(2019-00309 346) 

2. Mariestad Kf § 57, Tertial 2, delårsrapport med årsprognos och 
måluppföljning för Mariestads kommun 2019 (KS 2019/211) 

3. Mariestad Kf § 59, Åtegärder för budget i balans 2019 (KS2018/15) 

4. Mariestad Kf § 60, Medborgarförslag om trafikåtgärder vid Vinkelgatans park 
(KS 2019/302) 

5. Mariestad Kf § 60, Medborgarförslag om övergångsställe på Mariagatan (KS 
2019/310) 

6. Mariestad Kf § 64, Justeringar av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 
2020 (KS 2019/257) 

7. Mariestad Kf § 67, Motion om förbättring av kommunens vattenförsörjning 
(KS 2019/41) 

8. Mariestad Kf § 70, Motion om offentliga cykelpumpar (KS 2019/143) 

9. Mariestad Kf § 75, Sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige (KS 
2019/350) 

10. Mariestad Ks § 172 Åtgärdsplaner efter tertial 2 2019 för socialnämnden, 
utbildningsnämnden, tekniska nämnden och överförmyndarnämnden (KS 
2019/211) 

11. Mariestad Ksau § 346, Årsprognos för perioden januari-september 2019 (KS 
2018/15) 

12. Mariestad Ksau § 347, Igångsättningstillstånd till projekt för ombyggnation 
centralköket i Mariestad (KS 2019/393) 

13. Töreboda Eb § 26, Asfaltering av vägen mellan Halnavägen och Mostugan 
(2019/144)       

14. Gullspång kf § 147, Investeringsbudget 2020 

15. Gullspång Ks § 247 Investering reservkraft kommunal ledningsplats i Hova 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 223                                                   Dnr 2019/00019  

Aktuell information och frågor  

  

Information om kokningsrekommendation av vatten i Lugnås 

Rutinprovtagning av det kommunala vattnet i Lugnås 2019-11-09 visade förhöjda 
halter av mag- och tarmbakterier. Kokningsrekommendation infördes.   

Ett lågt värde av påvisade bakterier i kombination med att inga fler bakterier gått att 
finna i påföljande prover, som tagits på flera olika platser, tyder på att bakterierna 
kommit från själva provtagningsplatsen och inte funnits i vattenledningarna. 

Resultat från både lördagens och söndagens vattenprover visar inga bakterier i 
vattnet 

Vid lunchtid 2019-11-12 hävdes kokningsrekommendationen.     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 224                                                   Dnr 2019/00017  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Arbetsutskottets beslut 

Rutin för beredning av upphandlingsärenden    

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet tekniska chefen i uppdrag 
att se över rutinen för beredning av upphandlingsärenden. Arbetsutskottet vill få underlag 
som informerar om hur ärendet har beretts och ta del av förfrågningsunderlaget.    

 

 

 


