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Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 12 juni 2018, kl. 14.00 – 17.00

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Linn Brandström (M)
Björn Nilsson (S)
Johan Jacobsson (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Cathrin Hurtig Andersson
Elisabeth Westberg
Hanna Lamberg
Robert Malmgren
Michael Nordin
Ewa Sallova

Verksamhetsekonom § 135-138
Verksamhetsekonom § 139-141
Gatuchef § 144-146
Fastighetschef § 147-153
Teknisk chef
Sekreterare

Justerare

Linn Brandström

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik efter överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Linn Brandström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 134-160
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Sammanträdesdatum
2018-06-12

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Anslagsdatum

2018-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-07-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 134

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 135

Dnr 2018/00005

Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 2, Gullspång kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 2, 2018, för tekniska nämndens driftbudget i
Gullspångs kommun.
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott om 600 tkr kopplat till
bostadsanpassningen
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget
ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att
uppnå en budget i balans. Handlingsplanen redovisas för kommunstyrelsen.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 2, 2018, för tekniska nämndens driftbudget i
Gullspångs kommun
Underlag för beslut

Prognos 2, 2018, för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk
chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 2, Gullspång kommun

Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Gullspång)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 136

Dnr 2018/00006

Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 2, Gullspångs
kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget i
Gullspångs kommun år 2018.
Prognosen innebär att nämnden håller sig inom de investeringsmedel som är beslutade.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 2 för tekniskas investeringsbudget i Gullspång
kommun
Underlag för beslut

Prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2018.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 2, Gullspångs
kommun
Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Gullspång)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 137

Dnr 2018/00003

Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 2, Töreboda kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 2, 2018, för tekniska nämndens driftbudget i
Töreboda kommun.
Den skattefinansierade verksamheten göra ett underskott om 600 tkr kopplat till
bostadsanpassning.
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett underskott om 300 tkr kopplat
till mindre intäkter.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska redovisas
för kommunstyrelsen.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 2, 2018, för tekniska nämndens driftbudget
Töreboda kommun
Underlag för beslut

Prognos 2, 2018, för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk
chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 2, Töreboda kommun”.

Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Töreboda)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 138

Dnr 2018/00004

Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 2, Töreboda
kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 år 2018 för tekniska nämndens
investeringsbudget i Töreboda kommun.
Prognosen innebär att nämnden håller sig inom de investeringsmedel som är beslutade
med en marginal på drygt 22 mkr. Marginalen byggs upp av dels projekt som löper över
årsskiftet och dels större renovering- och nybyggnationsprojekt som ännu inte beslutats.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 2 år 2018 för tekniskas investeringsbudget i
Töreboda kommun.
Underlag för beslut

Prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 2018.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 2, Töreboda
kommun”.
Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Töreboda)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 139

Dnr 2018/00001

Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 2, Mariestads
kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 2, 2018, för tekniska nämndens driftbudget i
Mariestads kommun.
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +1 620 tkr när det
gäller den ordinarie verksamheten.
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat -100 tkr.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj,
augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras
för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 2 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i
Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef
Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 2, Mariestads kommun
Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 140

Dnr 2018/00002

Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 2, Mariestads
kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget samt
exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett budgetunderskridande
med totalt ca 66 106 tkr för tekniska nämndens budget respektive ca 18 753 tkr för
exploatering.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj,
augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 2, 2018, för tekniska nämndens
investeringsbudget i Mariestads kommun
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, rev.
2018-06-12.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 2, Mariestads kommun

Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 141

Dnr 2018/00309

Slutredovisning av investeringsprojekt Mariestads kommun,
t.o.m. maj år 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads kommun
t.o.m. maj månad år 2018 och överlämnar den till ekonomichefen.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads
kommun t.o.m. maj månad år 2018.
Enligt beslut i Ks § 179, 2017-11-13, ska samtliga investeringsprojekt inom kommunen
som har en budget överstigande 3 mnkr slutredovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslagsvis sker en samordnad återrapportering kvartalsvis. Ekonomichefen ansvarar för
att investeringsprojekten slutredovisas till arbetsutskottet.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 179/2017.
Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt t.o.m. maj månad år 2018, daterat 2018-0607.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef
Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt Mariestads kommun, t.o.m. maj år
2018”

Expedierats till:
(Ekonomichef Christina Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 142

Dnr 2017/00561

Uppföljning av internkontrollplan 2018 för tekniska nämnden,
prognos 2

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll i samband
med prognos 2, 2018.
Bakgrund

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2018. Intern kontroll är
en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa
att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att:
- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi
- Styra mot effektivitet
- Ha ordning och reda
- Skapa trygghet och stärka varumärket
Varje år beslutas om en plan för intern kontroll där kommunstyrelsen väljer att fokusera på
några speciellt viktiga kontrollmoment som är kommungemensamma kontroller (nr. 1-5).
Utöver detta beslutar nämnden om nämndspecifika kontroller (nr. 6-7).
Aktuella områden för internkontroll 2018:
1. Kontroll att kommunens krisplaner är uppdaterade.
Att sektorn har en krisledningsplan och en larmlista för ledningsgruppen som uppdaterats under det
senaste året.
2. Kontroll att kommunen följer dataskyddsförordningen.
Att sektorn har en sammanställning över vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs i
verksamheterna.
3. Kontroll att kommunens webbsidor är uppdaterade.
Att publiceringsdatum är uppdaterat.
4. Kontroll att inköp i kommunen följer avtal.
Inköpsanalys av upphandlingsenheten.
5. Kontroll att rutiner (aktiviteter) vid kort- och långtidsfrånvaro följs.
Enkätundersökning och stickprovskontroll i rehabiliteringssystemet av personalenheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 142

Dnr 2017/00561

6. Kontroll av fakturor betalas i tid
Månadsvis utdrag av specifik rapport i Agresso av ekonomienheten.
7. Kontroll av att verksamhet tekniks projekt följer projektmodellen
I samband med prognostillfällen kontrollera att projekten har en beställning, projektledare, styrgrupp
och en upprättad kommunikationsplan
Underlag för beslut

Uppföljning av plan för internkontroll 2018 i samband med prognos 2.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
internkontrollplan för tekniska nämnden 2018, prognos 2”.

Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 143

Dnr 2017/00133

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2018, prognos 2

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2018 i samband
med prognos 2.
Bakgrund

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska styra
nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030.
Inför år 2018 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre samverkande
kommuner.
Mål 1: Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten
Prognos 2, 2018: Följer plan och bedöms nås.
Mål 2: Öka upplevelsen av trygghet hos invånarna genom att identifiera och åtgärda otrygga platser i
kommunen
Prognos 2, 2018: Följer plan och bedöms nås.
Mål 3: Öka tillgängligheten för medborgarna till kommunala vattentjänster
Prognos 2, 2018: Målet uppnått
Mål 4: Tekniska nämnden ska minska verksamhetens miljöpåverkan under år 2018
Prognos 2, 2018: Ligger efter plan, men bedöms ändå nås.
Mål 5: Mer attraktiva badplatser
Prognos 2, 2018: Följer plan och bedöms nås.
Underlag för beslut

Målprognos 2, 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 14

Sammanträdesdatum
2018-06-12

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 143 (forts.)

Dnr 2017/00133

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska
nämndens mål 2018, prognos 2
Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 15

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 144

Dnr 2017/00511

Återrapport av uppdrag att förbättra övergångsställe vid
Cityhuset/Nya torget i Mariestad

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämnden arbetsutskott godkänner informationen och anser att uppdraget är
utfört.
Bakgrund

Tekniska nämndens arbetsutskott gav på sitt sammanträde den 7 november 2017,
verksamhet teknik i uppdrag att se över och åtgärda övergångsstället som finns vid
Cityhuset/Nya torget i Mariestad.
Övergångsstället är signalreglerat och utformat med smågatsten i svart och vitt. Dessa
stenar är utsatta för ett hårt slitage och behöver ses över med jämna mellanrum och
justeras. De vita stenarna är det endast halv tjocklek på. Efter uppdraget från Tekniska
nämndens arbetsutskott gjordes en omläggning av alla stenar om på det utpekade
övergångstället.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin
”Återrapport av uppdrag att förbättra övergångsställe vid Cityhuset/Nya torget i
Mariestad”.
Protokollsutdrag Tnau § 272/2017

Expedierats till:
Gatuchef Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 145

Dnr 2018/00137

Remiss - Medborgarförslag om snöröjning i Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå medborgarförslaget
med motiveringen att föreslagna områden ej ligger inom kommunens ansvarsområde. Om
de områdena skulle utökas behöver tekniska nämnden få utökade resurser.
Bakgrund

En medborgare i Töreboda, har lämnat in ett medborgarförslag i vilken han föreslår
förbättringar gällande snöröjning för att utveckla medborgarnas säkerhet och trivsel.
Förbättringarna består dels av förslag på att utöka snöröjningen längs Göta kanal och dels
att ta över fastighetsägarnas ansvar att snöröja gångbanor inom centrum.
Utvecklingsutskottet i Töreboda har remitterat ärendet till tekniska nämnden för utredning
och yttrande.
Kommunen ansvar för väghållningen på det kommunala vägnätet såväl sommar- som
vintertid. Det kommunala ansvaret innefattar främst gator och allmän plats inom
detaljplanelagt område. Ansvaret innefattar bland annat snöröjning, halkbekämpning och
renhållning.
Längs med Göta kanal finns en gång- och cykelväg där kanalbolaget är väghållare. På delen
mellan Gastorp och gästhamnen/bron har även kommunen en gång- och cykelväg, denna
snöröjs under vintern. Dessa gång- och cykelvägar är grusade vilket innebär att snöröjning
lämpligast sker när det är tjäle och gruset är fruset, annars finns stora risker att man skadar
ytskiktet med större underhållsåtgärder till följd efter vintersäsong. Den del som eventuellt
skulle kunna vara lämplig att snöröja under vintern är från gästhamnen/bron och vidare
ner mot Rotkilen. Denna del är det Göta kanalbolaget som är väghållare för och en dialog
bör i så fall föras med dem om hur detta skulle kunna ske. Ytterligare snöröjning längs med
Göta kanal ses inte som rimlig utifrån kostnad ställt mot antalet cyklister som kan tänkas
använda sträcka vintertid.
Vad gäller förslaget till att kommunen ska röja alla gångbanor i centrum så finns det idag
inga tveksamheter över att det ansvaret åligger respektive fastighetsägare. Kommunens har
inte resurser i form av pengar, personal eller maskiner för att utföra detta. Verksamheten
kan dock instämma i att vissa fastighetsägare brister i sitt skötselansvar. För att förbättra
inför nästa säsong bör detta tydliggöra med mer och bättre information.
Med anledning av ovanstående föreslår verksamhet teknik att medborgarförslaget avslås i
sin helhet med hänvisning till att verksamheten sköter sitt uppdrag och att driftsmedlen
som finns till förfogande inte räcker till ytterligare insatser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 145 (forts.)

Dnr 2018/00137

Behandling på sammanträdet

Linn Brandström (M) yrkar att ”Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i
Töreboda att avslå medborgarförslaget med motiveringen föreslagna områden ej
ligger inom kommunens ansvarsområde. Om de områdena skulle utökas behöver
tekniska nämnden få utökade resurser”.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Brandströms (M) yrkande
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Remiss - Remiss - Medborgarförslag om snöröjning i Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Remiss - Medborgarförslag
om snöröjning i Töreboda”.

Expedierats till:
(Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 18

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 146

Dnr 2018/00312

Begäran om befrielse från avgift för begagnande av offentlig
plats i Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden avslår begäran om befrielse från avgift för begagnande av offentlig plats
på fastigheten Mården 6 i Mariestad med motiveringen att avgiften är gynnsamt
framräknad enligt beslutad taxa.
Bakgrund

Verksamhet teknik har mottagit en begäran om befrielse från avgift gällande begagnande
av offentlig plats vid fastigheten Mården 6 i Mariestad i samband med fasadrenovering.
Motiveringen till befrielsen är att fastigheten är kulturminnesmärkt och kräver därför
åtgärder som tar längre tid att utföra än standardåtgärder.
Avgift för begagnande av offentlig plats tas ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Summan som fastighetsägaren begär befrielse ifrån är 2 886 kr och gäller för en
byggnadsställning under en 6 veckorsperiod.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Begäran om befrielse
från avgift för begagnande av offentlig plats i Mariestad”.
Inkommen begäran om befrielse från avgift för begagnande av offentlig plats i
Mariestad.
Expedierats till:
(Fastighetsägare Mården 6)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 19

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 147

Dnr 2018/00136

Remiss - Motion om extra belysning runt Gjutaren 4 i Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att tillstyrka motionen enlig
förslag på åtgärder upprättat av verksamhet teknik. Medel om 70 tkr för installation av
belysning finns inte i fastighetsavdelningens budget under 2018 utan kan genomföras
under 2019. Alternativet är att Töreboda kommun skjuter till medel om arbetet behöver
utföras under 2018.
Bakgrund

Tekniska nämnden har fått motion angående belysning Gjutaren 4 på remiss.
Efter kontroll av ytterbelysningen inne på Gjutarens område kan det konstateras att det
som varit trasigt är lagat eller utbytt och där är belysningen både estetiskt tilltalande och
området är tillräcklig upplyst.
Området runt Gjutaren mot stationshuset finns det två stycken armaturer vid Gjutarens
parkering var trasiga.
Alla armaturer som sitter utmed Järnvägsgatan mot Stationshuset sköts och ägs av
Vänerenergi. Efter samtal med Vänerenergi har de lovat att kolla över hela området runt
Gjutaren och byta ut det som är trasigt till nya led armaturer. Detta arbete kommer att
utföras under sommaren och bekostas av Vänerenergi.
Förslag till åtgärd på stationshuset och parkeringen
För att få bättre och estetiskt snyggare belysning är förslaget följande:


Demontera fyra stycken stolpar framför entrén till stationshuset, dessa ersätts med två
stycken väggmonterade armaturer vid entrén som lyser upp handikapprampen och
trappan in till stationshuset samt att man monterar en fasadbelysning som monteras på
väggen som lyser upp fasaden på stationen.



Övrig belysning på parkeringen byts till nya led armaturer totalt 8st.



Stolpar som lutar eller är påkörda bytes eller rätas.

Total kostnad för belysningen på stationen och parkering inklusive material och arbete är
ca 70 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 20

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 147 (forts.)

Dnr 2018/00136

Behandling på sammanträdet

Susanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att ” Tekniska nämnden föreslår
kommunfullmäktige i Töreboda att tillstyrka motionen enlig förslag på åtgärder
upprättat av verksamhet teknik. Medel om 70 tkr för installation av belysning finns
inte i fastighetsavdelningens budget under 2018 utan kan genomföras under 2019.
Alternativet är att Töreboda kommun skjuter till medel om arbetet behöver utföras
under 2018.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp eget förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet beslutar enlig förslaget.
Underlag för beslut

Remiss – Motion om extra belysning kring Gjutaren 4 i Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael
Nordin ” Svar på motion angående belysning Gjutaren”.

Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Töreboda)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 21

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 148

Dnr 2018/00195

Underhållsplaner för förskolor och skolors fastigheter i
Gullspångs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden överlämnar informationen till Barn, utbildning och kulturnämnden i
Gullspångs kommun.
Beslutet överlämnas även till kommunstyrelsen för kännedom.
Bakgrund

Barn, utbildning och kulturnämnden i Gullspångs kommun beslutar att skicka en begäran
om att Tekniska nämnden i dialog med verksamheten för Barn-, utbildning och kultur
utformar underhållsplaner för samtliga av verksamhetens använda fastigheter.
Underhållsplanerna ska vara färdigställda senast årsskiftet 2018/2019.
Fastighetsavdelningen delar uppfattningen att kommunens skolor och förskolor ska ha en
underhållsplan per fastighet och att denna planen sträcker sig åtminstone 25-30 år framåt i
tiden.
Arbetet med att ta fram underhållsplaner kommer inom kort att påbörjas inom Mariestad
och Töreboda kommun där det finns avdelade medel för arbetet.
Nuvarande driftbudget för Gullspångs kommun täcker inte ett konsultarbete för att ta
fram de nödvändiga underhållsplanerna utan kommunen behöver skjuta till medel för att
täcka denna utgift.
En uppskattad kostnad för att ta fram underhållsplaner för samtliga ovanstående
fastigheter beräknas ligga på ca 480 000kr.
Att samtliga byggnader inom kommunen har en tillhörande underhållsplan anser
fastighetsavdelningen är nödvändigt då detta ger tydliga indikationer på kommande
kostnader som relateras till fastighetsunderhåll. Gullspångs kommun bör avdela specifika
medel för att ta fram underhållsplaner för sina skolor och förskolor.
Verksamhet teknik avser inte att utföra Barn, utbildning och kulturnämndens uppdrag då
särskilt finansiering behöver ordnas och beslutas av kommunstyrelsen. Innan finansiering
ordnats och beslut tagits kan endast enstaka av verksamhet teknik prioriterade
underhållsplaner arbetas fram.
Behandling på sammanträdet

Linn Brandström (M) yrkar att ”Tekniska nämnden överlämnar informationen till
Barn, utbildning och kulturnämnden i Gullspångs kommun.
Beslutet överlämnas även till kommunstyrelsen för kännedom.”
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 22

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 148 (forts.)

Dnr 2018/00195

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Brandströms (M) förslag
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef
Michael Nordin ”Underhållsplaner för förskolor och skolors fastigheter i Gullspångs
kommun”

Expedierats till:
(Barn, utbildning och kulturnämnden Gullspång)
(Kommunstyrelsen Gullspång)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 23

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 149

Dnr 2018/00304

Remiss - Motion belys Lysmasken samt se över belysning för
samtliga förskolor i Gullspångs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspång att tillstyrka motionen med
hänvisning till redan vidtagna och planerade åtgärder.
Bakgrund

Tekniska nämnden har fått motion gällande att förbättra ytterbelysning på förskolan
Lysmasken samt att behovet av ytterbelysning ses över på övriga skolmiljöer på remiss.
Fastighetsavdelningen har tillsammans med verksamheterna sett över behovet av belysning
på förskolorna inom Gullspångs kommun och kommit fram till följande:
Gallernäsets förskola
Inget behov sedan de gamla armaturerna har bytts ut mot nya.
Nya förskolan Hova (Bikupan)
Ytterbelysningen har hanterats under projektets gång men har ännu inte utvärderats
tillräckligt väl. Förslaget är att man inväntar den mörkare årstiden för att lättare kunna
konstatera ifall belysningen behöver kompletteras.
Lysmaskens förskola
Ytterbelysningen vid Lysmaskens förskola var i stort sett obefintlig varvid ett förslag till
nyinstallation togs fram. Förslaget är att en belysningsstolpe installeras vid den lilla
lekplatsen, en belysningsstolpe installeras vid den stora lekplatsen samt att en
belysningsstolpe installeras på den större grönytan.
Samtliga stolpar kommer att styras av dels skymningsrelä samt tryckknapp med
timerfunktion.
Bedömd installationskostnad är 100tkr.
Medel om 100tkr för installation av ytterbelysning finns inte i fastighetsavdelningens
budget under 2018 utan planeras in att genomföras under 2019. Alternativet är att
Gullspångs kommun skjuter till medel om arbetet behöver utföras under 2018.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef
Michael Nordin ” Svar motion gällande ytterbelysning Lysmasken och andra
skolgårdar”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 149

Dnr 2018/00304

Bilaga 1, Installation ytterbelysning Lysmasken

Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Gullspång)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 25

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 150

Dnr 2016/00747

Utredning av kostnader för, samt upprätta drift- och
investeringskalkyler för installationer av solcellspaneler
(fastigheter Mariestad)

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till investeringskalkyl och överlämnar
informationen till kommunstyrelsen i Mariestad.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag fortsätta
arbetet med att utvärdera möjligheten till solcellsinstallationer och där nämnden finner det
lönsamt också installera sådana.
Bakgrund

Tekniska nämnden erhöll i uppdrag av kommunstyrelsen i Mariestad att utreda kostnader
för, samt upprätta drift- och investeringskalkyler för installationer av solcellspaneler på de
fastigheterna med högst prioritering i enlighet med upprättad fastighetslista.
Fastighetsavdelningen har låtit Reijlers Energiprojekt AB genomföra utredningar för
samtliga byggnader i enlighet med den upprättade prioriteringslistan. Uppdraget innefattar
att uppskatta hur stor yta som kan användas och hur stor mängd elektrisk energi som kan
genereras genom fotovoltiska solceller.
Utredningen visar att den uppskattade pay-offtiden ligger omkring 11-14 år beroende på
respektive fastighets placering och nuvarande energiförbrukning. Om investeringsstöd
erhålls skulle det ge tillbaks 30% av investeringskostnaden för samtliga installationer.
Panelernas effektgaranti är vanligtvis 25 år men livslängden kan mycket väl vara 40-50 år.
Växelriktare kan förväntas ha en livslängd på 15-20 år och kan därför behöva bytas 1 gång
under anläggningens livstid.
Utredningen visar att installationerna på Mariaskolan och Tunaholmsskolan genererar mest
energi och således den största energibesparingen, dock sker detta på sommartid som
behovet och verksamheten i fastigheterna är som minst.
Utredningen visar också att en installation på Vadsbo och ishallen inte genererar tillräckligt
mycket effekt för att möta det behov som finns, framförallt gäller detta ishallen där det
stora effektuttaget sker när solenergin levererar som minst under vinterhalvåret.
Den mest effektiva lösningen är en installation på Förrådsgatan där effektuttaget jämfört
med energitillförseln bäst stämmer överens över ett helår även om pay-offtiden ligger på 14
år.
Solenergi är ett mycket bra sätt att utvinna energi till kommunens fastigheter och den
tekniska utvecklingen går fort framåt. För närvarande finns ett ekonomiskt stöd att söka
som ger ett bidrag om 30% av installationskostnaden vilket ger att en installation av
solcellspaneler är en attraktiv lösning för att minska energiförbrukningen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 26

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 150

Dnr 2016/00747

Fastighetsavdelningen uppfattning är att installationer bör ske när så är möjligt och att
medel för installationer omdisponeras från projekt 2507 Övriga fastigheter under 2019
efter beslut i tekniska nämnden. Prioritering av fastigheter bör inledningsvis vara
Förrådsgatan och Mariaskolan dock kan en förändring av verksamheten på Mariaskolan på
sikt medföra en högre prioritering av fastigheten.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 8/2018.
Bilaga 1, Sammanställning solcellsinstallationer
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef
Michael Nordin ” Utredning solcellspaneler”.

Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 27

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 151

Dnr 2018/00284

Omdisponering av medel för genomförande av gestaltning
Karlsholme

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar 1 000 tkr från projekt 2040 (Upprustning av
småbåtshamnar/naturhamnar) och 1 000 tkr från projekt 2558 (Brandskyddstekniska
åtgärder i ishallen) till projekt gestaltning Karlsholme för att påbörja genomförandet av de
mest prioriterade åtgärderna enligt gestaltningsplanen.
Resterande medel om 1 570 tkr avvaktar nämnden att omdisponera tills senare under året
för att säkerställa att omdisponeringsutrymme finns.
Beslutet översänds till kommunstyrelsen i Mariestad för kännedom.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad gav den 30 augusti 2017 kommunchefen i
uppdrag att ta fram ett gestaltningsförslag för parkområdet på Karlsholme.
På sammanträdet den 15 maj (Ks § 87/2018) beslutade kommunstyrelsen att gå vidare med
gestaltningsalternativ 3. Kommunstyrelsen beslutade även att tekniska nämnden får i
uppdrag att genomföra gestaltningen under år 2018/2019. Gestaltningen finansieras
genom omdisponeringar inom tekniska nämndens investeringsbudget år 2018.
Gestaltningsprogrammet är kalkylerat till 3 570 tkr.
Verksamhet teknik föreslår att finansiering av gestaltningen sker genom omdisponering om
1 000 tkr från projekt 2040 (Upprustning av småbåtshamnar/naturhamnar) och 1 000 tkr
från projekt 2558 (Brandskyddstekniska åtgärder i ishallen).
Resterande medel om 1 570 tkr föreslås omdisponeras senare under året för att säkerställa
att omdisponeringsutrymme finns.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 87/2018.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Omdisponering av medel
för genomförande av gestaltning Karlsholme”.
Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)
(Fastighetschef Robert Malmgren)
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 28

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 152

Dnr 2018/00018

Utredning kring Kronoparksskolans gymnastikhall

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser uppdraget utfört.
Bakgrund

I det pågående förskoleprojektet är Kronoparksskolan en utpekad byggnad som kommer
att rivas och ersättas med en ny förskola. Dock är inte skolans kombinerade matsal och
gymnastikhall inkluderad i projektet.
Fastighetsavdelningen har av tekniska nämnden erhållit uppdraget att utreda möjligheterna
till att riva gymnastiksalen på Kronopark med bibehållet skyddsrum samt utreda
kostnaderna avseende drift för att behålla gymnastikhallen i nuvarande skick.
Fastighetsavdelningen har via, två av varandra oberoende konsulter, utrett ovanstående
frågor och båda konsulterna har levererat svaret att det är fullt möjligt att riva nuvarande
byggnad men ändå behålla skyddsrummet.
En uppskattat kostnad för att riva bygganden samt förstärka skyddsrummet beräknas till ca
3 500tkr.
Kommunen har driftkostnader för byggnaden för omkring 35 tkr per år. Skicket på
byggnaden som helhet får anses som gott och det är inte några större underhållsåtgärder
inplanerade inom den närmaste framtiden. Gymnastikhallen nyttjas flitigt av olika
föreningar och det finns flertalet tänkbara hyresgäster som är intresserade av att hyra kök
med tillhörande matsal. Uppskattade hyresintäkter för en ny hyresgäst samt den intäkt som
inkommer för uthyrningen av gymnastikhallen beräknas till ca 25 tkr per år. Möjligen kan
det bli en större hyresintäkt beroende på hyresgäst.
Byggnaden medger också, via en smärre ombyggnation, att inhysa ett antal kontor som
skulle kunna hyras ut till olika intressenter.
Med hänsyn tagen till investeringskostnaden för att riva befintlig byggnad och de möjliga
hyresintäkterna kontra driftskostnaderna föreslår fastighetsavdelningen att byggnaden
behålls i sin nuvarande form.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef
Michael Nordin ” Utredning skyddsrum Kronopark”.

Expedierats till:
(Fastighetschef Robert Malmgren)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 29

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 153

Dnr 2017/00445

Resultat utredning renovering av ishall samt helhetslösning
Vänershofsområdet

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Sektor Samhällsbyggnad och tekniska nämnden fick av kommunstyrelsens arbetsutskott
följande uppdrag:


Ta fram ett förslag till renovering alt nybyggnation av i första hand den byggnadsdel av
ishallen som utgörs av omklädningsrum m.m. I projektet ska bland annat samnyttjande
av omklädningsrummen mellan vinter- och sommaridrott lösas. Ambitionen är att
hantera frågor om utformning och finansiering under kvartal 1, 2018, så att
ombyggnation kan ske under sommarhalvåret 2018.



Ta fram ett förslag till helhetslösning för det samlade området för Vänershofs
idrottsplats. Förslaget ska bland annat innefatta på långsiktig hantering av lokaler för
omklädning, förvaring, garagedelar, parkering och trafikrörelser i övrigt.

Gällande renoveringen av ishallen fattades det under våren beslutet att genomföra en rad
brandtekniska åtgärder såsom byte av brandlarmssystem samt en översyn av bland annat
nödutrymningsvägar. Detta arbete kommer att startas upp under sommaren och vara
färdigställt innan is-säsongen påbörjas. När detta beslut togs tydliggjordes också att det inte
kommer att räcka med dessa åtgärder utan ett större arbete gällande ishallen som helhet var
tvunget att göras.
Fastighetsavdelningen har under förstudiearbetets gång varit i kontakt med samtliga
berörda föreningar så att dessa har fått lyfta fram sina behov och önskemål vid en eventuell
renovering. Alla föreningarna har varit inställda på att man måste samarbeta och hitta
synergieffekter för att komma framåt i frågan.
Kopplat till arbetet har det funnits en styrgrupp som varit i delaktiga arbetet samt kommit
med förslag och synpunkter så att arbetet hela tiden har fortskridit.
Svenska Hockeyförbundet har också varit delaktiga i arbetet genom att komma med
synpunkter kring de åtgärder som krävs för att ishallen ska kunna användas för allsvensk
ishockey.
För att kunna få fram förslag till illustrationer, ritningar och kalkylunderlag har
fastighetsavdelningen valt att använda AIX. AIX är en arkitektfirma med många års
erfarenhet av idrottsanläggning. AIX ingår i ett samarbete kring ishallar i norra Europa där
bland annat Svenska Hockeyförbundet ingår.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2018-06-12

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 153 (forts.)

Dnr 2017/00445

Arbetet har utmynnat i ett förslag som i huvudsak omhändertar behovet av
omklädningsrum, förråd, garage och andra ytor i A-hallen som föreningarna har ett behov
av. Ytterligare förråd och andra ytor kan även byggas i B-hallen.
En ny entré till ishallen kommer att byggas tillsammans med en övervåning på de nya
omklädningsrummen. Etappen inkluderar även en ny sarg till A-hallen och en ny ispist
anläggs i B-hallen.
Ishallen kommer också att förses med ett nytt belysningssystem bestående av LED.
En utökning av nuvarande parkeringsplatser kommer att omhändertas i projektet genom
att anlägga en bättre anpassad parkeringsyta norr om tennishallen.
I denna etapp ingår även valda delar av det renoveringsbehov som påvisades i den
genomförda statusbedömningen.
Byggnationen kommer att anpassas så att eventuellt kommande om- och tillbyggnationer
underlättas såsom fler läktare och dylikt.
Renoveringen/ombyggnationen kommer att genomföras under en två-års period med start
våren 2019 för att i möjligaste mån undvika störningar för idrottsverksamheterna. Arbetet
kommer att vara fokuserat under perioden vår-höst under 2019-2020, visst arbete kommer
att pågå även under vintertid dock i mindre skala.
Uppskattad kostnad för renovering/ombyggnation är totalt 40 000tkr fördelat på två år.
Under pågående projekt kommer dels en styrgrupp bestående av tjänstemän och en
politisk styrgrupp att upprättas så att projektet inte stannar av samt att beslut kan fattas på
rätt instans.
Verksamhet teknik har lämnat utredningen för behandling till kommunstyrelsens
arbetsutskott sammanträde den 13 juni.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef
Michael Nordin ”Resultat utredning renovering av ishall samt helhetslösning
Vänershofsområdet”.

Expedierats till:
(Fastighetschef Robert Malmgren)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 154

Dnr 2015/00323

Begäran om igångsättningstillstånd för omklädningshytt på
Ekuddens badplats i Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för anläggande av en omklädningshytt
vid Ekuddens utebad om bygglov erhålls. Finansiering om 30 tkr sker genom driftmedel.
Bakgrund

En medborgare i Mariestad har inkommit till kommunfullmäktige med ett
medborgarförslag om att anlägga omklädningshytter och utedusch vid Ekuddens badplats.
Kommunfullmäktige beslutade överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för
beslut och på nämndens sammanträde 2016-03-13 beslutades att ge i uppdrag till
verksamhet teknik att i samråd med utvecklingsenheten ta fram en plan med avseende på
gestaltning, kostnad och finansiering för att presentera för nämnden för vidare beslut.
Verksamhet teknik har tillsammans med utvecklingsenheten kommit överens om att det i
ett första läge är lämpligt att anlägga en stycken omklädningshytt. Omklädningshytten
kommer att bestå av ”skärmväggar” som uppförs i trä och den kommer att vara
tillgänglighetsanpassad. Uppförandet kräver bygglov inom byggrätt och beräknas uppgå till
en kostnad av ca 30 tkr. Verksamhet teknik föreslår att finansiering sker genom driftmedel
och att uppförandet påbörjas så snart bygglov erhållits.
Medborgarförslaget innehöll även förslag om utedusch vilket verksamhet teknik bedömer
att man kan avvakta med i nuläget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn § 59/2016.
Skiss skärmvägg.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och teknisk chef Michael
Nordin ”Begäran om igångsättningstillstånd för omklädningshytt vid Ekuddens utebad”.
Expedierats till:
(Enhetschef park/hamn Jan Larsson)
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 32

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 155

Dnr 2018/00231

Utredning av skötsel vid Ymsens naturbad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser att uppdraget är utfört.
Informationen översänds till kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda för
kännedom.
Bakgrund

På tekniska nämndens sammanträde 2018-04-17 gav nämnden verksamhet teknik i
uppdrag att utreda skötseln vid Ymsens badplats.
Ymsens badplats är inte en av de badplatser som ingår i antagen skötselplan för badplatser
inom MTG då denna badplats klassas som ett naturbad. I dagsläget saknas skriftlig
överenskommelse med fastighetsägaren som badplatsen är belägen på vilket sannolikt
kommer att ordnas. Till dess och över badsäsongen 2018 kommer därför endast skötseln
från kommunens sida vara gräsklippning vid området.
För att göra badplatsen till en mer attraktiv badplats behöver större insatser göras så som
bland annat vassröjning vilket kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Den toalettanläggning som funnits togs bort under våren 2017 då anläggningen krävde
mycket skötsel till följd av att förbipasserande trafik använde denna som rastplats.
Behandling på sammanträdet

Linn Brandström (M) yrkar att ” Tekniska nämnden godkänner informationen och anser
att uppdraget är utfört.
Informationen översänds till kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda för
kännedom”.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Brandströms (M) förslag
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn § 94/2018)
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Utredning av skötsel vid
Ymsens naturbad”
Expedierats till:
(Teknisk chef Michael Nordin)
(Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 33

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 156

Dnr 2018/00169

Redovisning av uppdragslista för verksamhet teknik

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner återrapporteringen.
Bakgrund

Verksamhet teknik ska vid varje prognostillfälle göra en återrapportering av upprättad
uppdragslista för verksamhet teknik.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och teknisk chef Michael
Nordin ”Återrapportering av uppdragslista för verksamhet teknik 2018”.
Uppdragslista för verksamhet teknik (senast reviderad 2018-06-05)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 34

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 157

Dnr 2018/00110

Anmälan av fel i tjänsten

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen och konstaterar att tillräckliga
åtgärder vidtagits.
Bakgrund

En medborgare bosatt i Gullspångs kommun har inkommit med två anmälningar om
tjänstefel som enligt hen har begåtts av medarbetare anställda på verksamhet teknik.
Anmäld medarbetare nr 1 handlar om att denne skulle uppträtt på ett aggressivt och
hotfullt sätt i tjänst mot medborgaren. Den tekniske chefen har utrett händelsen genom
samtal med både anmälaren och den anmälde medarbetaren och har tillsammans med HRavdelningen kommit fram till att ett korrigerande samtal med medarbetaren är åtgärden
från arbetsgivarens sida.
Anmäld medarbetare nr 2 handlar om att denne i telefonsamtal skulle varit otrevlig och
anklagat medborgaren för att fara med osanning.
Den anmälande medborgaren kräver att anmälan behandlas av tekniska nämnden på
sammanträdet den 19 juni annars kommer polisanmälan att ske.
Underlag för beslut

Handlingar i ärendet med diarienummer TN 2018/00110.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Anmälan av fel i tjänsten”

Expedierats till:
(Anmälare)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sida 35

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 158

Dnr 2018/00024

Handlingar att anmäla 2018

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott lägger följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Från kommunfullmäktige i Mariestad överlämnande av medborgarförslag om
farthinder på Lindhultsgatan till tekniska nämnden för beslut. (Kf § 34/2018)
2. Från kommunstyrelsen i Gullspång beslut om förlängning av skötselavtal för
Skagersviks badplats. (Ks § 133/2018)
3. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om regler för flaggning på
kommunens byggnader och platser i Mariestads kommun. (Ks § 96/2018)
4. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om budgetdialog inför
beslut om budget 2019 för Mariestads kommun.(Ksau § 186/2018)
5. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om justerad tidplan
för budget- och målarbete under 2018 för budget 2019 samt plan 2020-2021.
(Ksau § 202/2018)
6. Från kommunstyrelsen i Gullspång om Tertialrapport april 2018.
(Ks § 172/2018)
7. Från kommunstyrelsen i Töreboda yttrande på remiss från Trafikverkets
åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023. (Ks § 212/2018)
8. Från kommunstyrelsen i Töreboda om uppdrag att under 2018 utreda och
förbereda långsiktig skötsel av Älgarås fotbollsplan. (Ks § 213/2018)
9. Från kommunstyrelsen i Töreboda uppdrag att ta fram förslag på alternativ
lösning till överföringsledning mellan Moholm och Töreboda. (Ks §94/2018)
10. Från kommunfullmäktige i Töreboda beslut om övertagande av
hygieniseringsanläggningen vid Sötåsen. (Kf § 77/2018)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 159

Dnr 2018/00026

Aktuell information och frågor på tekniska nämndens
arbetsutskott

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet behandlar ingen aktuell information eller frågor vid dagens
sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 160

Dnr 2018/00025

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet
teknik

Arbetsutskottets beslut

Cykelöverfarter i Töreboda
Efter yrkande från Linn Brandström (M) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i
uppdrag att tydligare markera vad som gäller vid cykelöverfarter i Töreboda
kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 37

