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Sammanträdesdatum
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Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Plats och tid

Vänersalen, tisdagen den 11 oktober 2016, kl. 17.00 – 20.05

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Sune B Jansson
Anders Bredelius
Sven Olsson
Lars Göran Kvist
Mats Karlsson
Torbjörn Jansson
Björn Nilsson
Johan Jacobsson
Lars-Åke Bergman
Magnus Dimberg
Andreas Svensson

(S)
(KD)
(C)
(M)
(C)
(S)
(MP)
(C)
(S)
(S)
(S)
(M)
(C)

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

Övriga deltagare

Göran Hellström
Lars Hammarberg
Björn Isvi
Elisabeth Westberg
Amanda Haglind
Johan Bengtsson
Michael Nordin
Kristofer Svensson
Ewa Sallova

(L)

Ersättare
Verksamhetsansvarig VA § 177
Projektledare VA/Gata § 178
Verksamhetsekonom § 180
VA-ingenjör § 181 -182
Projektchef VA/Gata § 183-185
VA- och gatuchef § 186 – 190
Samhällsbyggnadschef
Sekreterare

Justerare

Sven Olsson

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik senast 21 oktober 2016

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Sven Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 176-196
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Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-10-11

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2016-10-11

Anslagsdatum

2016-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-11-10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Tekniska nämnden
Tn § 176

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Sida 4

Tekniska nämnden
Tn § 177

Dnr 2016/00578

Nödvattenplan för Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta att anta
nödvattenplanen för Mariestads kommun.
Bakgrund

VA- och gatuavdelningen och säkerhetssamordnare har tagit fram en planering för
hur kommunen ska hantera störningar i dricksvattenförsörjningen. Planeringen
inkluderar bland annat förberedelser för att ställa ut vattentankar som
kommuninvånare kan hämta vatten ur, identifiering av särskilt prioriterade
vattenkonsumenter i kommunal och annan verksamhet samt upprättande av
verksamhetsspecifika planer för hur störningar i dricksvattenförsörjning ska hanteras.
Den övergripande planeringen har dokumenterats i en nödvattenplan. Därutöver
finns också en operativ plan för hantering av dricksvattenstörningar hos VA- och
gatuavdelningen och verksamheter med stora behov av fungerande vattenförsörjning
har upprättat planer för hur de ska hanterera störningar.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Per Ahlström,
verksamhetsansvarig vattenverk Lars Hammarberg, va- och gatuchef Michael Nordin
och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Nödvattenplan för Mariestad”.
Nödvattenplanering för Mariestads kommun.

Expedierats till:
Kommunfullmäktige Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 5

Tekniska nämnden
Tn § 178

Dnr 2012/00147

Information genomförande av enkelt avhjälpta hinder på allmän
plats

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Genomförandet av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats enligt framtagna
genomförandeplaner har pågått under året. I Mariestad återstår i dagsläget enbart 1
av 6 rapporterade hinder. Det återstående hindret som är passagen från Esplanaden
till Fisktorget planeras att åtgärdas 2017. I Töreboda återstår 1 av 5 rapporterade
hinder. Det återstående kommer att åtgärdas under hösten 2016 i samband med VAarbeten på platsen. I Gullspång och Hova är arbetet under uppstart.
Frågan om att ta bort så kallade enkelt avhjälpta hinder är prioriterade av tekniska
nämnden. För att prioritera arbetet i gatumiljö har en genomförandeplan för enkelt
avhjälpta hinder på allmän plats tagits fram i Mariestad, Töreboda och Gullspång
kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Björn Isvi, va- och gatuchef Michael
Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Information om
genomförande av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats”.

Expedierats till:
Projektledare Björn Isvi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11
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Tekniska nämnden
Tn § 179

Dnr 2016/00580

Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av
investeringsmedel till projekt Relining Fägre, Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden omdisponerar 1000 tkr, från år 2016 investeringsram (projekt
92201) till Projekt ”Relining Fägre”.
Tekniska nämnden beslutar ge igångsättningstillstånd till projektet.
Bakgrund

Mellan Fägre by och reningsverket har kommunen cirka 800 m spillvattenledning
över åkermark. Ledningen korsas av vägdiken och åkerdiken, i känsliga punkter
orsakar detta stort inläckage av ytvatten. I reningsverket ställer det till problem som
leder till bristfälliga reningsresultat. För att komma till rätta med problemen föreslår
VA/Gatu-avdelningen att ledningen renoveras med flexibelt foder, en metod som
effektivt och utan schaktning tätar självfallsledningar.
Arbete planeras att utföras av Aarsleff Rörteknik under höst/vinter 2016.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef ledningsnät Anneli Mattson ” Begäran om
igångsättningstillstånd samt omdisponering av investeringsmedel till projekt relining
Fägre”.
Karta Fägre relining
Omdisponering 92201
Expedierats till:
Driftchef Anneli Mattsson
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 180

Dnr 2016/00582

Omdisponering av medel från projekt 2489
"Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat
fastighetsunderhåll

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar omdisponera medel, 35 000 tkr, från projekt 2489
”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” till specifika
projekt angivna i bifogad bilaga.
Bakgrund

Projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll”
har under år 2016-2018 en budget som fördelas enligt nedanstående
sammanställning:
Projekt 2489

År 2016
35 000

År 2017
35 000

År 2018
10 000

För att varje delprojekt ska kunna följas upp mer specifikt har varje delprojekt fått ett
eget projektnummer och med anledning av detta bör medel omdisponeras från det
övergripande projektet 2489, totalt till en summa av 35 000 tkr, till flertalet olika
delprojekt enligt bifogad bilaga.
Budgetbeloppen för EPC-projekten bygger på en kalkyl framtagen av Rejlers
Energiprojekt AB. Det riktade fastighetsunderhållet överenskommes tillsammans
med berörd verksamhet. Då kalkylerna tillsammans överskrider årets budget på
35 000 tkr kommer omdisponering av medel ske även under år 2017 avseende de
35 000 tkr som finns budgeterade då.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Bilaga: Omdisponering av medel från projekt 2489 ”Energieffektiviserings-projekt
(EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll, daterad 2016-09-23.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 180 (forts.)

Dnr 2016/00582

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och
fastighetschef Bo Theorén ” Omdisponering av medel från projekt 2489
"Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll”.
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 181

Dnr 2016/00575

Utvidgande av kommunalt verksamhetsområde för den
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun till att även
innefatta fastigheten Leksberg 4:6

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår för kommunfullmäktige att göra ett tillägg till befintligt
beslut taget av Kommunfullmäktige 2016-06-13 § 73 – Verksamhetsområde för den
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun. Tillägget medför att fastigheten
Leksberg 4:6 innefattas i det kommunala verksamhetsområdet för den allmänna VAanläggningen med avseende på vattentjänsterna vatten och spillvatten.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 om den allmänna VA-anläggningens
verksamhetsområde i enlighet med dokumentet ”Verksamhetsområde för den
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun”.
Enligt detta beslut ingår flertalet fastigheter i området Sjöängen i det kommunala
verksamhetsområdet för vattentjänsterna vatten och spillvatten. Fastigheten Leksberg
4:6 gränsar till och har ett planmässigt samband med dessa fastigheter. Fastigheten
Leksberg 4:6 har ett behov av vattentjänsterna vatten och spillvatten vilket medför
att kommunen enligt lag 2006:412 om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) har
en skyldighet att inta fastigheten i verksamhetsområdet för dessa vattentjänster. I
bilagan ”Karta- verksamhetsområde Sjöängen S-V” framgår vilken utbredning
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten skulle ha i Sjöängen om Leksberg 4:6
intas i verksamhetsområdet.
Ett beslut enligt förslaget skulle innebära att fastigheten får de rättigheter och
skyldigheter gentemot VA-huvudmannen som borde föreligga enligt
vattentjänstlagen.
Den utbyggnad av VA-nätet som krävs för att försörja Leksberg 4:6 med kommunalt
VA finansieras av anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 181 (forts.)

Dnr 2016/00575

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-ingenjör Amanda Haglind och va- och gatuchef
Michael Nordin ” Intagande av fastigheten Leksberg 4:6 i det kommunala
verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun”.
Karta – Verksamhetsområde Sjöängen S-V
Beslut i kommunfullmäktige 2016-06-13 § 73 – Verksamhetsområde för den
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Sida 11

Tekniska nämnden
Tn § 182

Dnr 2016/00067

VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelserna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta VA-plan MTG 2016-2026, version 2016-09-19.
Bakgrund

Under år 2011 gjordes ett förslag till Strategiplan för VA inom MTG vilken aldrig
antogs. Sedan dess har ett arbete gjort för att tolka kommunens ansvar för områden
som idag inte försörjs av kommunala VA-tjänster. Samtidigt har det inom respektive
kommun beslutat om LIS-områden där kommunen bör stipulera exploateringar.
Utöver detta finns det en del frågor inom VA-verksamheten som är direkt avgörande
för vissa anläggningar beroende på hur kommunerna väljer att exploatera i en
framtid.
VA-avdelningen har därför arbetat fram ett förslag till VA Plan MTG som de
närmsta tio åren ska kunna fungera som en vägledning för strategiska beslut. VA
Planen är framarbetad utifrån vad VA-avdelningen anser vara en för perioden
realistisk genomförandeambition. Den behandlar de s.k. § 6-områdena, vilken
underhållstakt verksamheten ska ha som ambition, vilka verk som ska finnas kvar
och vilka som med överföringsledningar föreslås läggas ned. Planen ger också en bild
över hur en VA-taxa behöver utvecklas över tid för att kunna finansiera insatserna.
Behovet av att VA Plan MTG 2016-2026 förankras politiskt är stort, men planen
behöver och måste vara ett levande dokument som följsamt möter utmaningar och
möjligheter de tio närmaste åren.
På tekniska nämndens sammanträde 2016-02-16 beslutades att förslag till VA-plan
MTG 2016-2026 skulle översändas till respektive kommun för yttrande och vidare
beredning.
Utifrån dessa yttranden och beredningar har VA-avdelningen uppdaterat planen.
Det förslag till Strategiplan för VA inom MTG från 2011 vilken utgör bilaga 1 till
VA-planen är bilagt för att beskriva status på befintliga anläggningar. Det är endast
där statusbedömningen är annorlunda mot då som anläggningen omnämns i den nu
framtagna VA-planen, VA-plan MTG 2016-2026.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 12

Tekniska nämnden
Tn § 182 (forts.)

Dnr 2016/00067

Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänstskrivelse upprättad av va-ingenjör Amanda Haglind, va- och gatuchef Michael
Nordin och samhälsbyggnadschef Kristofer Svensson ” VA-plan för Mariestad,
Töreboda och Gullspång”.
VA-plan MTG 2016-2026, version 2016-09-19, med bilaga 1-5
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda och Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 183

Dnr 2015/00344

Kostnadsfördelning för projekt Segolsgatan, Mariestad

Tekniska nämndens beslut

1. Kostnaderna i projektet fördelas mellan 80/20 mellan VA/gata.
2. Ökade kostnader för VA omdisponeras från projekt 1701 VA-investeringar till
projekt 1741 VA-sanering Segolsgatan med 1500 tkr.
3. Kostnader för upprustning av gata belastar projekt 2036 med totalt 924 tkr
fördelat mellan 2016 och 2017.
4. Tekniska nämnden godkänner revidering av budget samt fördelning av
kostnaderna.
Bakgrund

Segolsgatan är i behov av upprustning. Efter detaljprojektering och
kostnadsberäkning har projektavdelningen fått i uppdrag att ta fram en reviderad
kostnadsberäkning samt en fördelning mellan gata och VA.
Ekonomi
Den totala byggkostnaden är beräknad till 4 620 000kr inklusive påslag för
byggledning och oförutsett.
Fördelning mellan VA/Gata bedöms till 80/20 där kostnader för asfaltsåterställning,
ny belysning samt halva kostnaden för överbyggnaden belastar gata med 924 000kr.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef Johan Bengtsson, va- och gatuchef Michael
Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Kostnadsfördelning för
projekt Segolsgatan, Mariestad”
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Projektchef Johan Bengtsson
Va- och gatuchef Michael Nordin
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 184

Dnr 2015/00345

Avvikelserapport projekt va- och gatuarbeten på Östra
Järnvägsgatan, Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen samt att projektets kostnader
slutredovisas som ett överskridande.
Tillgänglighetsanpassning av hållplats vid Skogsvägen om 50 tkr bokförs på projekt
2021, tillgänglighetsåtgärder i gaturummet.
Bakgrund

Arbete med VA-sanering samt ombyggnad gata, gång- och cykelväg och parkering
har pågått under vinter 2015 och 2016. Sträckan som byggts om är Mariagatan till
Skogsvägen.
Projektkostnaden var beräknad till 4850tkr, med fördelning mellan VA och Gata.
Projekt 1739, Östra Järnvägsgatan VA-sanering har en budget på 3250tkr.
Projekt 2067, Östra Järnvägsgatan, gc-väg och parkering har en budget på 1600 tkr.
Orsaken till kostnadsökningarna är flera.
- Arbetet har delvis utförts som vinterjobb med endast ett kort vinteruppehåll.
- Höga kostnader för riskanalys och besiktning ryms inte inom projektet 175 tkr
- Kostnaderna för projektering har inte varit medräknade från början 125 tkr.
- Merkostnader för tillgänglighetsanpassning av hållplats vid Skogsvägen 50 tkr
- Kostnader för stödmur utmed parkeringen 50 tkr
- Merkostnader för hela parkeringen behöver asfalteras om 50 tkr.
Totalt bedöms kostnaderna att öka med ca 500 tkr för hela projektet med en
fördelning 50/50 mellan VA och Gata.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med tillägget att
tillgänglighetsanpassning av hållplats vid Skogsvägen om 50 tkr bokförs på projekt
2021, tillgänglighetsåtgärder i gaturummet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 184 (forts.)

Dnr 2015/00345

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut och tilläggsyrkar att
"Tillgänglighetsanpassning av hållplats vid Skogsvägen om 50 tkr bokförs på projekt
2021, tillgänglighetsåtgärder i gaturummet".
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt
Erikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt
förslagen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef Johan Bengtsson, va- och gatuchef Michael
Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Avvikelserapport
beträffande gatuombyggnad samt VA-sanering utmed Östra Järnvägsgatan i
Mariestad”
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Projektchef Johan Bengtsson
Va- och gatuchef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 185

Dnr 2015/00544

Avvikelserapport samt omdisponering av investeringsmedel till
gång- och cykelväg samt ledningsarbeten längs Idrottsvägen,
Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ytterligare 200 tkr, projekt 92130, Upprustning av
gator, omdisponeras till projekt 92148, Idrottsvägen gång- och cykelväg.
Bakgrund

Arbete med byggnation av gång- och cykelväg samt ledningsarbeten längs
Idrottsvägen har pågått under vinter 2015 och 2016. Sträckan som byggts är
Halnavägen till Örnstigen.
Projektkostnaden var beräknad till 860 tkr där Töreboda kommun finansierar 430 tkr
och Trafikverket 430 tkr. I samband med anläggandet av gång- och cykelvägen har
VA-arbeten utförts på Idrottsvägen. Kostnaden i projektet har ökat med 200 tkr
Orsaken till kostnadsökningarna är flera.
- Ett arbete som ej kunnat utföras sammanhängande med avbrott för vinter.
- Otydligheter i projekteringen beträffande fastighetsgränser och höjder.
- Förändringar beträffande omfattning för bl.a. dagvattenbrunnar
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Björn Isvi, projektchef Johan Bengtsson
och Va- och gatuchef Michael Nordin ”Omdisponering av investeringsmedel till
anläggande av gång- och cykelväg på Idrottsvägen i Töreboda”.
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
Projektchef Johan Bengtsson
Va- och gatuchef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Sida 17

Tekniska nämnden
Tn § 186

Dnr 2014/00438

Avvikelserapport samt omdisponering av investeringsmedel till
projekt 1726 om-byggnad av ledningsnät i Tidavad, Mariestad

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden godkänner informationen och omdisponerar de 2 000 tkr som
budgeterades för projektet från 2016 års VA-investeringsram (projekt 1701).
2. Tekniska nämnden beslutar redovisa överskridandet 1 900 tkr som en avvikelse i
projektet. Överskridandet täcks av 2016 års va-investeringsram (projekt 1701).
Bakgrund

Arbetet med VA-sanering av Tidavad har funnits med i långtidsplaneringen sedan ca
10 år. Det största bekymret med ledningssystemet i Tidavad har varit att flödet till
reningsverket vid regn har överbelastat verket kraftigt. . Projektets komplexitet och
markfrågor har gjort att planeringsarbetet tagit lång tid.
Arbetet med första etappen startades upp vid årsskiftet 2014/2015 och har utförts
etappvis och färdigställts under våren 2016. Totalt omfattar båda etapperna ca 1km
ledningsschakt.
Arbetet med ombyggnad av ledningsnätet har varit kostsamt av flera anledningar.
Den största delen av arbetet har utförts i område där Trafikverket är väghållare.
Det innebär att tuffa krav på säkerhet att förhålla sig till samt periodvis omledning av
trafiken.
Utrymmet har varit begränsat och inneburit att tillfälliga vägar och kostsamma
trafikanordningsplaner behövts i projektet. Arbetet har inte kunnat bedrivas vid
vårbruk och skörd på grund av framkomlighet då markförhållandena är som bäst.
Bergförekomst har inneburit långsam framdrift samt ökade kostnader för kontroll
och besiktning.
Under byggtiden har omfattningen vid flera tillfällen behövt utökas med arbete på
tomtmark då anslutningspunkter förändrats för abonnenten.
Vid arbete med ombyggnad av befintligt ledningsnät krävs att befintligt nät är i drift.
Det innebär bland annat att tillfälliga lösningar behövs och att man måste återvända
till samma plats för omkoppling i detta projekt har detta skett i större utsträckning än
vad som sågs i projekteringsstadiet.
Ekonomi
Första etappen kostnadsbedömdes till 3400 tkr - Utfallet blev 3 900 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 186 (forts.)

Dnr 2014/00438

Vid uppstart av andra/sista etappen bedömdes kostnaden motsvara etapp 1, 3 900
tkr – Utfallet blev 5 500 tkr.
Utfallet för projektet totalt hamnade på 9 400 tkr. Således överskreds den
ekonomiska planen med totalt 1 900 tkr, vilket motsvarar ca 25 % av de anledningar
som beskrivs ovan.
Budgeterade medel för projektet har varit totalt 7 500 tkr:
2014:

52 tkr (omdisponeringsbeslut 2014)

2015:

5 448 tkr (omdisponeringsbeslut vid två tillfällen 2015, gällde
delvis även 2016)

2016:

2 000 tkr (omdisponering har inte skett, föreslås göras i efterhand
från projekt 1701)

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef Johan Bengtsson, va- och gatuchef Michael
Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ”Avvikelserapport samt
omdisponering av investeringsmedel till projekt 1726 Ombyggnad av ledningsnät
Tidavad”
Expedierats till:
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg
Projektchef Johan Bengtsson
Va- och gatuchef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 187

Dnr 2016/00297

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige i Gullspång att:
1. Höja brukningsavgifterna (§§ 14-17) i VA-taxan med 3% fr.o.m. 2017-01-01.
2. Höja anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan med 35% fr.o.m. 2017-01-01.
Bakgrund

Brukningsavgifter
VA-kollektivet har i dagsläget en ekonomi i balans vilket betyder att VA-kollektivet
är självfinansierande. De driftkostnaderna som verksamheten har finansiera genom
de brukningsavgifter kollektivet tar in från abonnenter. Brukningsavgifterna ska täcka
samtliga driftkostnader som verksamheten har det vill säga även de
kapitaltjänstkostnader som finns och uppstår till följd av de investeringar som gjorts
och görs. Avskrivningstiden på VA-investeringar är långa, i genomsnitt 33 år. I
dagsläget har VA-kollektivet i Gullspångs kommun årliga avskrivningar på ca 1 900
tkr och har därför råd att återinvestera för samma summa varje år utan att öka
avskrivningskostnaderna.
För att återinvestera på ett ansvarsfullt sätt i VA-kollektivets anläggningar krävs en
årlig investeringstakt om ca 9 000 tkr. Verksamhet teknik föreslår att Gullspångs
kommun planerar för att inom några år komma upp till den nivån vilket skulle
innebära att VA-taxan årligen skulle behöva höjas med ca 3% per år utöver den
höjning som behöver ske med anledning av de ökade krav som kommer att ställas på
verksamheten.
Förslagsvis görs en successiv ökning från 2016 års nivå på 1 900 tkr i årliga
investeringsmedel till 3 700 tkr för år 2017 och för att slutligen år 2018 nå 9 000 tkr.
För att öka från 1 900 tkr till 3 700 tkr krävs att drygt 100 tkr tillförs verksamheten i
form av driftmedel. Detta motsvarar en taxeökning på 1 %.
Utöver detta finns behov av att tillföra mer driftmedel i verksamheten inför 2017 för
att möta den kostnadsutvecklingen som förutses i statistiska centralbyråns
konsumentprisindex (KPI). KPI har utvecklats under 2016 från januari till augusti
med drygt 1 %.
Verksamhet teknik föreslår därför att en höjning av brukningsavgifterna höjs med
totalt 3 % fr o m 2017-01-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca
107 000 kr i Gullspångs kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så.
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i
aktuella projekt inom MTG:


Enstaka nyanslutning i Kärret, Gullspång ca 140 tkr per fastighet



Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan ca 200 tkr per fastighet



Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet

Kostnaden för dessa anläggningsarbeten skiljer sig mer från område till område än
från kommun till kommun.
I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50% per år för att
räknas som skäligt och rättvist.
Verksamhet teknik föreslår därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i Gullspångs
kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35 % fr.o.m. 2017-01-01. Med den
föreslagna höjningen finns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån
med självfinansierande anläggningsavgifter nås inte vilket betyder att VA-kollektivet
får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VA-kollektivet
betalar. Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är en vanligt
förekommande bland Sveriges kommuner.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet lämnade ärendet vidare utan eget förslag till beslut.
Behandling på sammanträdet

Torbjörn Jansson (C) yrkar att:
Tekniska nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige i Gullspång att:
1. Höja brukningsavgifterna (§§ 14-17) i VA-taxan med 3% fr.o.m. 2017-01-01.
2. Höja anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan med 35% fr.o.m. 2017-01-01
Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker Janssons (C) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Magnus Dimberg (M) begär ajournering. Mötet återupptas efter fem minuters
ajournering.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Janssons (C) förslag till
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va- och gatuchef Michael Nordin ” Justering av
avgifterna i VA-taxan i Gullspång”.
Bilaga VA-taxa före och efter höjning, Gullspång
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 188

Dnr 2016/00298

Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige i Töreboda att:
1. Höja brukningsavgifterna (§§ 14-22) i VA-taxan med 3% fr.o.m. 2017-01-01.
2. Höja anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan med 40 % fr.o.m. 2017-01-01.
Bakgrund

Brukningsavgifter
VA-kollektivet har i dagsläget en ekonomi i balans vilket betyder att VA-kollektivet
är självfinansierande. De driftkostnaderna som verksamheten har finansieras genom
de brukningsavgifter kollektivet tar in från abonnenter. Brukningsavgifterna ska täcka
samtliga driftkostnader som verksamheten har det vill säga även de
kapitaltjänstkostnader som finns och uppstår till följd av de investeringar som gjorts
och görs. Avskrivningstiden på VA-investeringar är långa, i genomsnitt 33 år. I
dagsläget har VA-kollektivet i Töreboda kommun årliga avskrivningar på ca 3 900 tkr
och har därför råd att återinvestera för samma summa varje år utan att öka
avskrivningskostnaderna.
För att återinvestera på ett ansvarsfullt sätt i VA-kollektivets anläggningar krävs en
årlig investeringstakt om ca 11 500 tkr vilket också verksamheten blivit tilldelad i årlig
investeringsram. Detta innebär att kollektivets avskrivningskostnader ökar med drygt
200 tkr per år. Till detta tillkommer också räntekostnader på ungefär lika mycket. För
att tillföra verksamheten ytterligare 400 tkr i driftmedel behöver brukningsavgifterna
höjas med ca 2,1 %.
Utöver detta finns behov av att tillföra mer driftmedel i verksamheten inför 2017 för
att möta den kostnadsutvecklingen som förutses i statistiska centralbyråns
konsumentprisindex (KPI). KPI har utvecklats under 2016 från januari till augusti
med drygt 1 %.
Verksamhet teknik föreslår därför att en höjning av brukningsavgifterna sker med
totalt 3 % fr.o.m. 2017-01-01
Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca
78 000 kr i Töreboda kommun (att jämföra med Mariestad och Gullspång där
avgiften ligger på drygt 100 tkr och en höjning med 35 % är planerad) samtidigt som
genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en
anslutning är betydligt högre än så.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i
aktuella projekt inom MTG:


Enstaka nyanslutning i Sjöängen, Mariestad ca 140 tkr per fastighet



Enstaka nyanslutning i Kärret, Gullspång ca 250 tkr per fastighet



Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan ca 200 tkr per fastighet



Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet

Kostnaden för dessa anläggningsarbeten skiljer sig mer från område till område än
från kommun till kommun.
I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 % per år för att
räknas som skäligt och rättvist.
Verksamhet teknik föreslår därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i Töreboda
kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 40 % fr.o.m. 2017-01-01. Med den
föreslagna höjningen finns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån
med självfinansierande anläggningsavgifter nås inte vilket betyder att VA-kollektivet
får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VA-kollektivet
betalar. Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är en vanligt
förekommande bland Sveriges kommuner.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet lämnade ärendet vidare utan eget förslag till beslut.
Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att:
Tekniska nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige i Töreboda att:
1. Höja brukningsavgifterna (§§ 14-22) i VA-taxan med 3% fr.o.m. 2017-01-01.
2. Höja anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan med 40% fr.o.m. 2017-01-01
Johan Jacobsson (S) och Magnus Dimberg (M) tillstyrker Erikssons (KD) yrkande.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) förslag till
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Justering av avgifterna i VAtaxan i Töreboda”.
Bilaga Va-taxa före och efter höjning, Töreboda
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 189

Dnr 2016/00422

Internremiss. Motion om att göra rondellen vid GöteborgsvägenHermansgårdsvägen mer trafiksäker

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden yttrar sig enligt följande:
Tekniska nämnden har tittat på förslaget och tycker att det är genomförbart och
effekten uppnås troligen. Sedan motionen behandlats har målning av tvärgående
linjer gjorts i körbanan för att göra fordonsförare mer uppmärksamma innan och vid
cirkulationsplatsen. Tekniska nämnden föreslår att avvakta med genomförandet av
förslaget i motionen tills dess att en helhetsbild tas fram för cirkulationsplatsen i
samband med att eventuellt ytterligare en väg ska anslutas.
Motionen anses därmed besvarad.
Bakgrund

Efter en till kommunfullmäktige i Mariestad inkommen motion om att göra
rondellen vid Göteborgsvägen-Hermansgårdsvägen mer trafiksäker beslutade
kommunfullmäktige vid sammanträdet 2016-05-30 att överlämna motionen till
tekniska nämnden för beredning och yttrande. Verksamhet teknik har berett ärendet
och bedömer att förslaget är genomförbart och troligtvis uppnår en önskad effekt.
Innan semestern målades linjer tvärs körbanorna för att påkalla fordonsförarnas
uppmärksamhet innan och vid cirkulationsplatsen vilket också bedöms fått effekt.
Ett tänkbart scenario är att ytterligare en väg ansluts till cirkulationsplatsen österut
vilket kräver lite större åtgärder vid platsen. Verksamhet teknik rekommenderar
således att man avvaktar till dess att en helhetslösning kan genomföras.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättada av va- och gatuchef Michael Nordin ”Internremiss.
Motion om att göra rondellen vid Göteborgsvägen-Hermansgårdsvägen mer
trafiksäker.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion om att göra rondellen vid Göteborgsvägen-Hermansgårdsvägen mer
trafiksäker
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 190

Dnr 2016/00421

Medborgarförslag om att sätta upp hundlatriner i Snapenspåret

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget med motiveringen att tekniska
nämnden ej har någon verksamhet i området.
Bakgrund

Solweig Kåhed, Vadsbovägen 30 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
det ska sättas upp hundlatriner längs med elljusspåret på Snapen.
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade på sammanträdet 2016-05-30 att
överlämna ärendet till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Verksamhet teknik har utrett förslaget och kommit fram till att förslaget inte är
motiverbart med avseende på de kostnader det för med sig med skötsel av dessa
hundlatriner. Detta beroende på den logistik uppdraget skulle medföra då
samordningsmöjligheter saknas.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag om att sätta upp hundlatriner i Snapenspåret.
Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef enhet park Jan Larsson och va- och gatuchef
Michael Nordin ”Medborgarförslag om att sätta upp hundlatriner i Snapenspåret”.
Expedierats till:
Solweig Kåhed
Kommunfullmäktige Mariestad

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden
Tn § 191

Dnr 2016/00584

Remiss: Reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut

1. § 5 Fast egendom:
Följande mening UTGÅR:
”De kapitalkostnader som härrör från sådana anläggningar i Töreboda och Gullspångs kommun
skall faktureras Mariestad regelbundet då det är där som den totala kostnaden ska ligga.”
Stycket kompletteras med meningen:
”Kapitalkostnader bokförs i respektive kommun.”
2. §5 Lös egendom:
I samband med att den gemensamma tekniska nämnden etablerades 2008-01-01 övertog
värdkommunen mindre anläggningar såsom maskiner, fordon och inventarier samt lager från
Töreboda och Gullspångs kommuner till det bokförda värdet.
Stycket kompletteras med meningen:
Eventuell nyinvestering budgeteras och bokförs i Mariestads investeringsbudget och kapitalkostnaden
bokförs i Mariestads kommuns driftbudget för respektive kommun.
3. §6 Försäkring
Det åligger värdkommunen att tillse att personal och egendom vid tekniska nämnden hålls
försäkrad samt att tekniska nämndens verksamhet omfattas av ansvarsförsäkring. Egendom ska
försäkras till fullvärdesbelopp.
Stycket kompletteras med meningen:
Försäkring avseende fast egendom ansvarar respektive kommun för.
4. § 8 Ekonomi och finansiering av nämndens verksamhet
Respektive kommun lägger sin investeringsbudget avseende fasta anläggningstillgångar. När det
gäller de lösa anläggningstillgångarna (maskiner, fordon) läggs denna budget i tekniska nämnden
och investeringarna bokförs därefter i Mariestads kommun som får bära kapitalkostnaden.
Kapitalkostnaden kommer att finnas med som underlag vid prissättning av maskiner och fordon.
Justerandes signatur
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Följande mening revideras:
När det gäller de lösa anläggningstillgångarna (maskiner, fordon) läggs denna budget i tekniska
nämnden och investeringarna bokförs därefter i Mariestads kommun som får bära
kapitalkostnaden.
Meningen revideras till:
När det gäller de lösa anläggningstillgångarna (maskiner, fordon) läggs denna budget i tekniska
nämnden och investeringarna bokförs därefter i Mariestads kommun. Mariestad kommun är även
huvudman vid leasing. Kapitalkostnad respektive leasingkostnad redovisas i Mariestads kommuns
driftbudget för respektive kommun.
5. § 10 Medelsförvaltning och kostnadsredovisning
För att kontinuerligt kontrollera ekonomin gentemot uppdragen skall tekniska nämnden till
respektive fullmäktige i medlemskommunerna kvartalsvis rapportera hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är.
Stycket ändras till
För att kontinuerligt kontrollera ekonomin gentemot uppdragen skall tekniska nämnden till
respektive fullmäktige i medlemskommunerna kvartalsvis vid de tillfällen som kommunerna
bestämmer rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. Med syftet att uppdatera, kvalitetssäkra och
likställa samtliga övergripande styrdokument för MTG-samarbetet har MTGstyrgrupp upprättat förslag till reviderade/nya samverkansavtal och reglementen för
samtliga gemensamma nämnder. Avsikten är att dessa ska gälla från och med den 1
januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till nya/reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd för synpunkter.
Styrgruppen beslutade även att överlämna samtliga nya/reviderade samverkansavtal
och reglementen till kommunstyrelserna i respektive kommun för synpunkter.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Sida 30

Tekniska nämnden
Tn § 191 (forts.)

Dnr 2016/00584

Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Mariestads kommun, förslag till Samverkansavtal för gemensam Teknisk nämnd,
version 2016-08-29
Gällande Samverkans avtal för gemensam teknisk nämnd.
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Remiss:
Reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden”.
Expedierats till:
MTG Styrgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Sida 31

Tekniska nämnden
Tn § 192

Dnr 2016/00534

Remiss: Reviderat reglementen för tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker förslag till ändring av reglemente för nämndens
verksamhet.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. Med syftet att uppdatera, kvalitetssäkra och
likställa samtliga övergripande styrdokument för MTG-samarbetet har MTGstyrgrupp upprättat förslag till reviderade/nya samverkansavtal och reglementen för
samtliga gemensamma nämnder. Avsikten är att dessa ska gälla från och med den 1
januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till nya/reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd för synpunkter.
Styrgruppen beslutade även att överlämna samtliga nya/reviderade samverkansavtal
och reglementen till kommunstyrelserna i respektive kommun för synpunkter. MTGnämnderna ska lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör
den egna nämnden.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Mariestads kommun, remiss, Förslag till ”Reglemente för tekniska nämnden”,
version 2016-08-29
Gällande reglemente för tekniska nämnden.
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Remiss:
Reviderat reglemente för tekniska nämnden”
Expedierats till:
MTG Styrgrupp
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Tekniska nämnden
Tn § 193

Dnr 2016/00637

Organisationsförändring sektor samhällsbyggnad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson informerar om pågående
organisationsförändringar inom sektor samhällsbyggnad och hur det påverkar
verksamhet teknik.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträder av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Tekniska nämnden
Tn § 194

Dnr 2016/00039

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2016

Tekniska nämndens beslut

Arbetsutskottets protokoll från den 4 oktober 2016 anmäls och läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 33

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Sida 34

Tekniska nämnden
Tn § 195

Dnr 6433

Aktuell information/frågor

Tekniska nämndens beslut

Följande aktuellt information/frågor tas upp på sammanträdet:
Byggstart av Stockholmsvägen och Sjöhagaparken övre delen, etapp 1 - 3
(TN 2015/00417)

Projektchef för va/gata Johan Bengtsson informerar följande om byggstart av
Stockholmsvägen och Sjöhagaparken övre delen, etapp 1-3:
-

Under hösten 2015 och 2016 har projektering och förberedande arbete med
Stockholmsvägen etapp 3 och Sjöhagaparken pågått.

Kommunikation
-

Informationsbrev till berörda verksamheter har skickats ut till berörda verksamheter
innan byggstart via brev och e-post. En kontaktlista är upprättad.

-

Berörda myndigheter kontaktas och får information

-

Innan byggstart publiceras en artikel i Mariestadstidningen.

-

Innan sätts informationstavlor upp utmed Stockholmsvägen.

-

En illustrationsbild av etapp 1-3 är framtagen och sätts upp under byggtiden.

-

Mer information kommer att finnas och uppdateras på hemsidan.

Tider

Justerandes signatur

-

Tidplanen kommer att vara beroende av årstiden.

-

Arbete påbörjas i mitten av oktober med ledningsarbeten i Stockholmsvägen på Norra
sidan av Sjöhagaparken med avbrott för vinter.

-

En förberedande avsättning av ledningsutlopp från Sjöhagaparken över
Hantverkargatan utförs också vid byggstart. Arbetet i Sjöhagaparken planeras pågå
under vintern.

-

Till våren kommer arbetet med sträckan från avsättningen i Mariakorset mot
Sjöhagaparken pågå under Mars och april. Från maj -juni kommer arbete på sträckan
Sjöhagaparken till Madlyckevägen pågå.

-

Semesteravbrott i juli

-

Hösten inleds med ombyggnad av korsningen Stockholmsvägen-Madlyckevägen för att
sedan fortsätta med omgestaltning av gatan.

-

Målsättning är att vara klar med sträckan till Madlyckevägen under 2017.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 35

Sammanträdesdatum
2016-10-11

Tekniska nämnden
Tn § 195 (forts.)

Dnr 6433

Trafik
-

VA- och gatuombyggnaden är projekterad för att dubbelriktad fordonstrafik skall
kunna passera arbetsområdet under största delen av byggtiden. Åtgärder för att
säkerställa trafikanter och byggarbetares säkerhet kommer att vidtas. Bland annat
kommer arbetsområdet och passerande trafik att skiljas åt av en betongbarriär samt att
en tillfällig gång- och cykelväg anläggs utmed Johannesbergsområdet.

Ekonomi
-

Bygghandling för Stockholmsvägen är klart under V40. Arbetet med en detaljerad
kostnadsberäkning för VA- och gatuombyggnaden för Stockholmsvägen är klar i slutet
av oktober och kostnadsbedömningen för Sjöhagaparken i slutat av november.

Skollokaler i Töreboda (TN 2016/00659)

Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson lämnar följande information gällande
skollokaler i Töreboda kommun:
Moholms skola
-

Nödutgången från Gruvan är beställd.

-

Verksamhetet inväntar dörrpartier där ca 3 veckors leveranstid kvarstår.

-

Arbetet är omfattande (flytt av en besvärlig avloppsledning) och kommer att pågå året
ut.

-

Ny förskoleavdelning i befintligt bibliotek ska utföras av årsentreprenör som ännu ej
lämnat klartecken att de kan åtaga sig jobbet, (reserventreprenör kan troligen finnas).

-

Arbetet klar februari om allt löper på enligt tidplan.

-

Bygglov kommer antagligen att behövas på grund av ventilation.

Flytt av bibliotek i Älgarås
-

Förslag på att bygga bibliotek i servicehuset framtaget.

-

Information har skett vid medborgarmöte, kostnad 350tkr.

-

Befintliga lokaler i skolan renoveras ej utan tas i bruk direkt.

-

Kan utföras i december.

Björkäng

Justerandes signatur

-

Förslag till placering finns, offerter är på väg in.

-

Det kan eventuellet bli en liten förändrad lokal storleksmässigt.

-

Tidigast klart till mars.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 36

Sammanträdesdatum
2016-10-11

Tekniska nämnden
Tn § 195 (forts.)

Dnr 6433

Fråga gällande gångfartsområdet vid Länsstyrelsen

Lars Göran Kvist (S) ställer frågan när utvärderingen gällande gångfartsområde vid
Länsstyrelsen kommer att återrapporteras. Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
besvarar frågan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Sida 37

Tekniska nämnden
Tn § 196

Dnr 6542

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik:
Hantering av återvinningsbara massor och material

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet tekniks i
uppdrag att redovisa:
1. Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material vid
upphandling av nybyggnader och renoveringar.
2. Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material vid
arbeten i egen regi av nybyggnader och renoveringar.
Trafikljus vid övergångsställe på Stockholmsvägen vid Ica Oxen

Efter yrkande från Sune B Jansson (C) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i
uppdrag att utreda möjligheten att uppföra ett trafikljus vid övergångsstället vid Ica
Oxen på Stockholmsvägen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

