
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-20 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14:00 – 17.30 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
Björn Lagerkvist (M)  tjänstgörande ersättare 
Lars Carlsson (M) ledamot 
Torbjörn Forsell (C) ledamot 
Nils Farken (S) ledamot 
Sven Olsson (C) ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M) ledamot 
Lars-Åke Bergman (S) ledamot  
Lillemor Ågren (S)  ledamot 
Johan Jacobsson (S)  ledamot 
Torbjörn Jansson (C)  ledamot 
Sven Karlsson (M)  ledamot 
 

Närvarande på distans,  
ej beslutande 
 
Övriga deltagare 

Björn Nilsson (S)  ledamot 
 
Amanda Haglind VA-chef § 128 
Simon Ravik  enhetschef §§ 129-131 
Hans Björkblom fastighetschef § 132 
Hanna Lamberg gatuchef §§ 133-138 
Sofia Glimmervik controller §§ 139-140 
Michael Nordin  teknisk chef 
Ylva Grönlund sekreterare 
 

 
Justerare Jan-Erik Sandegren 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, stadshuset enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 127-146 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Jan-Erik Sandegren  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-20 

Anslagsdatum 2020-10-23 Anslaget tas ner 2020-11-17 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämnden 

Tn § 127                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Tekniska nämndens beslut 

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

Tn § 128                                                   Dnr 2020/00033  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Töreboda 2020  
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 900 tkr fördelat på följande projekt: 

1.  700 tkr till projekt 92245 Haboskogens och Slättes vattenskyddsområde 

2.  200 tkr till projekt Förnyelse maskiner Töreboda avloppsreningsverk 

Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 11 500 tkr i VA-investeringsram för att 
kunna hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i 
VA-planen. Verksamhet teknik föreslår att 900 tkr fördelas enligt följande:  

1. 700 tkr tilldelas projekt 92245 Haboskogens och Slättes vattenskyddsområde för 
att genomföra skyltning vid vägar och järnväg som berör vattenskyddsområdet 
samt montering av bom inom vattenskyddsområdet. Under 2019 antogs ett nytt 
vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte. När ett vattenskyddsområde är 
upprättat har kommunen två år på sig att tillse att erforderlig skyltning för 
vattenskyddsområdet kommer på plats. Inom vattenskyddsområdet finns det 
problem med olovlig terrängkörning som riskerar att skada täkten och för att 
minska dessa problem föreslås att en bom placeras inom området.  

2. 200 tkr tilldelas projekt Förnyelse maskiner Töreboda avloppsreningsverk. 
Projektet syftar till att byta ut en transportskruv för rens. Transportskruven är 
uttjänt och orsakar larm vid varje tillfälle med större regn. Investeringen är således 
en reinvestering i anläggningen men även en åtgärd för att minska utryckningar 
utanför ordinarie arbetstid.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 137/20 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef, Tilldelning av investeringsmedel till VA, 
Töreboda 2020 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram   

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 129                                                   Dnr 2020/00283  

Tilldelning av investeringsmedel VA Ledningsförnyelse 
Töreboda 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tilldelar 1 500 tkr till projekt ”Förnyelse av ledningsnät 
Töreboda” som finansieras av VA-avdelningens investeringsram för ledningsnät.   

Bakgrund 

Inom årets investeringsram på VA finns utrymme att göra ett antal mindre åtgärder. 

Punktinsatser Moholm: 

- Dagvattenras Annedalsvägen. Byte av brunn och ledning i vägen. 100 tkr 

- Järnvägsgatan. Tre stycken vattenledningar proppas/tas bort. 180 tkr  

- Ombyggnation ledningsnät utanför vattenverket. Vid ogynnsamma tillfällen 
skulle spillvatten kunna brädda över till reservoaren i vattenverket. 300 tkr 

- Felaktig vattenanslutning Strätevägen. Punktschakt för att byta ut den. 60 tkr 

- Byte tre stycken gamla brunnar. 3*30tkr = 90 tkr 

Vattenledning Östra Långgatan, Älgarås. Gammal galvledning med många små 
hål byts ut cirka 70 meter. 250 tkr 

Servisbyten Lindvägen i Töreboda. Byte av vattenserviser på gatan. Spilledningen 
relinades 2019. 300tkr 

I projektet Töreboda södra uppkom kostnadsökningar på grund av svårigheter 
med borrning under väg 200. Kostnadsökningarna blev 220 tkr och föreslås tilldelas 
projektet från 2020 års VA-investeringsram.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.              

Underlag för beslut 

Tnau § 138/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-06 Tilldelning av 
investeringsmedel Ledningsförnyelse Töreboda  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik ”Förnyelse av 
ledningsnät Töreboda”     
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Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Enhetschef Simon Ravik 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 130                                                   Dnr 2020/00329  

Tilldelning av investeringsmedel VA-sanering Liljegatan, 
Töreboda 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 1 800 tkr till projekt ”VA-sanering Liljegatan, 
Töreboda”. Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram för ledningsnät 
(projekt 92201).  

Bakgrund 

På grund av en kraftig svacka både på spill- och dagvattenledning behöver 
verksamhet teknik spola nätet flera gånger per år. Trots spolning förekommer flera 
avloppsstopp per år. Verksamhet teknik planerar därför att genomföra en helsanering 
på alla tre ledningsslag med tillhörande serviser.  Vattenledningen har inte orsakat 
något problem men då den ligger med i schaktet och är gammal byts även den ut i 
samband med saneringen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.          

Underlag för beslut 

Tnau § 139/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-01, VA-sanering Liljegatan, 
Töreboda kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Simon Ravik  2020-10-01, VA-sanering 
Liljegatan, Töreboda kommun   

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Enhetschef Simon Ravik 
Controller Sofia Glimmervik 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-10-20 

Sida 8 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 131                                                   Dnr 2020/00330  

Tilldelning av investeringsmedel VA-sanering Villagatan- PG 
Sands väg, Hova (Gullspång) 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 2 800 tkr till ”VA-sanering Villagatan-P G 
Sands väg, Hova, Gullspångs kommun. Finansiering sker genom 2020 års VA-
investeringsram för ledningsnät (projekt 92201).  

Bakgrund 

Ledningsnätet i området Villagatan – P G Sands väg har stora svackor på både spill- 
och dagvattenledningarna vilket innebär mycket underhållsinsatser i form av 
spolning. Sträckan är 270 meter och verksamhet teknik har haft åtskilliga 
driftstörningar på sträckan. Alla tre ledningsslagen är från år 1955 och samtliga tre 
ledningsslagen byts med tillhörande serviser fram till anslutningspunkterna.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.          

Underlag för beslut 

Tnau § 140/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-01, Tilldelning av 
investeringsmedel VA-sanering Villagatan-P G Sands väg, Hova 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik ”VA-sanering 
Villagatan-P G Sands väg, Hova”  

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Enhetschef Simon Ravik 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 132                                                   Dnr 2020/00340  

Prioriterade underhållsåtgärder fastighet hösten 2020, 
Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Under år 2020 har fastighetsavdelningen hanterat de ekonomiska utmaningar som 
uppkommit genom besparingskrav, skadegörelse med mera genom att minska 
underhållet på fastigheterna. Kommunstyrelsen har skjutit till 1 500 tkr för att 
kompensera oförutsedda kostnader för skadegörelse i syfte att möjliggöra 
fastighetsunderhåll. 

Prioritering av åtgärder har genomförts och planen är att använda tillförda medel till 
följande åtgärder: 

- Entrétak Flugsvampens förskola samt dörrar 
- Ytskikt musikskolans lokaler 
- Österåsens förskola, utomhusmiljö – byte trallgolv 
- Uppgradering energimätsystem fastighetsavdelningen 
- Tunaholmsskolan samt Maria Nova – Byte hängrännor och stuprör 
- Marieholmsskolan/ Lotsen – plattläggning och cykelställ 
- Lyrestad/ Ullervad och Hasslerörs skola – planer under framtagning. 
- Träväxthus Trädgårdsmästeriet 
- Omklädningsrum Förrådsgatan – LISA-anmälan 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.          

Underlag för beslut 

Tnau § 142/20 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-12 Prioriterade 
underhållsåtgärder fastighetsavdelningen hösten 2020 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom, ”Prioriterade uh-
åtgärder fastighetsavdelningen hösten 2020”.    

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Hans Björkblom     
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Tekniska nämnden 

Tn § 133                                                   Dnr 2019/00340  

Styrning av GC-trafiken in i centrum 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att genomföra åtgärder 
enligt upprättat förslag.  

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav verksamhet teknik på sammanträde den 10 
december 2019 (Tnau § 254/19) i uppdrag att se över hur man kan styra och 
förtydliga GC-trafiken in i centrum. Efter redovisning av ärendet i juni (Tnau § 
97/20) gav tekniske nämndens arbetsutskott verksamhet teknik i uppdrag att 
kostnadsberäkna och ta fram en tidplan för de olika föreslagna åtgärderna.  

Verksamhet teknik har projekterat och kalkylerat föreslagna åtgärder. 

Föreslagna åtgärder inkl. kostnadsbedömning: 

1. Nygatan (norr om korsningen), västra sidan – ny beläggning (asfalt) och 
nedsänkning av kantsten till visning 0 cm samt cykelbox, omskyltning till gc-
väg (3-3,5 m bred). 

- Kostnad: 145 tkr 

2. Nygatan (norr om korsningen), östra sidan – målning av cykelfält 

- Kostnad: 20 tkr 

3. Stockholmsvägen – nya refuger, flytt av trafiksignaler, iordningställande av 
gc-passage 

- Kostnad: 230 tkr 

4. Nygatan (söder om korsningen) – målning av cykelfält + cykelbox (östra 
sidan), flytt av refuger och trafiksignaler, iordningställande av gc-passage samt 
sänkning av kantsten till visning 0 cm. 

- Kostnad: 380 tkr 

5. Nygatan (vid Knallenparkeringen) - Sänkning av kantsten till visning 0 cm. 

- Kostnad: 35 tkr 

6. Nygatan (från Knallenhuset till Magasinsgatan) - omskyltning till gc-bana 

- Kostnad: 20 tkr 

7. Nygatan/Kungsgatan – borttagning av gc-skyltar/stoppskylt för att minska 
passager över Nygatan 

- Kostnad: 5 tkr 
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I framtiden kan busshållplatsen på Nygatan eventuellt. behöva flyttats ngt framåt då 
det kan var problem för tunga fordon att komma förbi en buss om den står på 
hållplatsen. Oklart hur stor detta problem är och ev. kan det räcka med att stolpen 
för hållplatsläget flyttas fram.  

Verksamhet teknik förslår att åtgärd nummer 7 genomförs omgående. Åtgärd 2-6, 
uppskattad kostnad 685 tkr, planeras in i 2021 års investeringsram för cykelåtgärder. 
Som ett komplement till ovan föreslagna åtgärder bör stråken förstärkas med 
cykelvägvisning, uppskattad kostnad på cirka 75 tkr, även det föreslås planeras in i 
2021 års investeringsbudget. Åtgärd nummer 1 föreslår verksamhet teknik ska 
genomföras i ett senare skede.  

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att besluta enligt ovan.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.        

Underlag för beslut 

Tnau § 144/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-05, GC-trafik in mot centrum 
Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-10-05 GC-trafik in mot centrum i 
Mariestad 

Bilaga cykeltrafiken genom centrum i Mariestad 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 134                                                   Dnr 2019/00332  

Motion gällande Gång- och cykelvägsplan Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden överlämnar förslaget till gång- och cykelvägsplan till 
kommunfullmäktige i Gullspång för vidare hantering och gör samtidigt fullmäktige 
uppmärksam på att särskild finansiering kan komma att behövas.  

Bakgrund 

Sarah Johansson (FI) har i en motion föreslagit följande: 

- Gullspångs kommun tar fram en gång- och cykelvägsplan med målet att alla 
kommunens tätorter samt de mest frekventa pendlingsstråken ska kunna nås på 
säkra gång- och cykelvägar. 

- Den upprättade planen implementeras 

Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade att överlämna motionen till tekniska 
nämnden för beredning. 

Verksamhet teknik har tagit fram ett förslag till gång- och cykelvägsplan. Planen 
inleder med allmän information kring gång- och cykel och vikten av att kunna röra 
sig i samhället på ett säkert sätt. Därefter följer en nulägesbild där dagens gång- och 
cykelvägar finns utmärkta. Slutligen finns kartor där förslag på nya gång- och 
cykelvägar pekas ut med fokus på sammanhängande stråk och saknade länkar men 
även vissa passager som har behov av åtgärder pekas ut. Behovet av nya och 
kompletterande gång- och cykelvägar finns både längs det kommunala vägnätet och 
det statliga. I förslag till gång- och cykelvägplan finns alla förslag med men det är 
bara längs de kommunala vägarna som kommunen kan bygga på själva. 

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar längs kommunala vägar kan till viss del 
inarbetas i verksamhet tekniks investeringsbudget men större projekt kan kräva extra 
medel. Utbyggnad längs det statliga vägnätet styrs av Trafikverket men bör lyftas med 
dem vid lämpliga tillfällen.  

Verksamhet teknik överlämnar förslaget på gång- och cykelvägsplan till 
kommunfullmäktig för vidare hantering.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.         
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Underlag för beslut 

Tnau § 145/20 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-02, Motion Gång- och cykelplan 
Gullspångs kommun 

Tjänsteskrivelse motion gång- och cykelvägsplan upprättad av gatuchef 2020-10-02 

Förslag till Gång- och cykelvägsplan Gullspångs kommun 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunfullmäktige Gullspång 
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Tekniska nämnden 

Tn § 135                                                   Dnr 2019/00346  

Återremiss - Motion om hundrastgårdar i Mariestads kransorter 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner utredning om hundrastgårdar i kransorterna i 
Mariestads kommun. Utredningen överlämnas till kommunfullmäktige i Mariestad 
för vidare hantering.  

Bakgrund 

Nils Farken (S) och Lillemor Ågren (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
bygga en hundrastgård på västra sidan i Mariestad samt att möjligheten till att bygga 
hundrastgårdar i kransorterna utreds. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning (Kf § 96/19). I motionen beskrivs att det idag finns en hundrastgård på 
östra sidan av Mariestad och att det borde finnas en även på västra sidan.  Motionen 
beskriver även att det ska utredas om behovet finns av hundrastgårdar i kransorterna. 
I motionen beskrivs hundrastgården som en plats för hundar att springa löst och leka 
samt att det fungerar som en mötesplats för kommunens invånare och besökare. 
Ärendet har återremitterats med anledning av att svar saknades på andra delen av 
motionen gällande hundrastgårdar i kransorterna. (Ksau § 83/19) 

En hundrastgård kan anläggas och skötas på olika sätt. Kommunen eller en privat 
markägare kan anlägga och sköta om en hundrastgård eller så kan kommunen 
upplåta mark för ändamålet till exempelvis en förening om intresse finns. Placering 
av en hundrastgård bör ligga i anslutning till grönområde samtidigt som hänsyn till 
närboende bör tas. Kostnaden för själva uppförandet av en hundrastgård med 
inhägnad, soptunna, bänkar och eventuell belysning ligger på cirka 80-150 tkr. 
Kostnaden för skötseln är svår att bedöma men innefattar bland annat 
soptömning/renhållning och gräsklippning och andra kommuner har räknat fram en 
årlig driftskostnad från 10 tkr/plats upp mot 55 tkr. Siffrorna i underlaget baseras på 
andra kommuners beräkningar. 

Verksamhet teknik har gjort en översiktlig genomgång av kransorterna för att 
identifiera kommunal mark som är planlagd parkmark. Vidare kan även andra platser 
finnas men det får vid ett eventuellt genomförande granskas mer noggrant.  

- I Sjötorp kan möjliga placeringar vara i närheten av lekplatsen eller vid grönytan 
vid Fiskare Pers väg. 

- I Lyrestad kan möjlig placering vara vid Norrgatan/Industrigatan.  

- I Hasslerör kan en lämplig placering av en hundrastgård vara vid framtida 
etableringar av service i samband med nya trafikplatserna kopplade till E20. 
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- I Ullervad finns kommunal mark vid Ulleråsen, samt grönytor inne i 
villaområdet söder om Ullervadsvägen.  

- I Tidavad saknas kommunal mark för ändamålet. 

- I Lugnås finns begränsade möjliga ytor men vissa grönområden finns längs 
Stationsvägen, till exempel mellan Nygrensvägen och Ekelövsvägen. 

Om det blir aktuellt att arbeta vidare med och uppföra hundrastgårdar bör dialog 
föras med eventuella samhällsföreningar för att se över behov och val av placering. 

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige för vidare hantering.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.         

Underlag för beslut 

Tnau § 146/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-05 Återremiss motion om 
hundrastgårdar i kransorter i Mariestad 

Tjänsteskrivelse uppförd av gatuchef 2020-10-05 Återremiss hundrastgårdar i 
Mariestad 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämnden 

Tn § 136                                                   Dnr 2020/00332  

Hastighetsförändring på Strandvägen, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att justera hastighetsbegränsningen till 50 kilometer i 
timmen på Strandvägen: 

1. Från gränsen tättbebyggt område till korsningen vid Snapen (1493 
2020:00049) 

2. Ytterligare 500 meter framåt från korsningen vid Snapen under förutsättning 
att det är kommunal väg  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har fått flera synpunkter på trafiken och hastigheten på 
Strandvägen ut till Snapen. Trafiken har ökat och friluftsområdet med bland annat 
motionsspår och badet vid Snapen lockar fler och fler besökare. Utmed vägen ligger 
också ett motionsspår som används av besökare som ofta kommer med bil. Många 
fordon parkeras då utmed vägen. Då målpunkter finns på båda sidor korsas vägen av 
många oskyddade trafikanter. 

Vägen är smal och med flera skarpa kurvor. Mötesplatser finns på några ställen. 
Utmed sträckan finns ett flertal in- och utfarter från fastigheter och anslutande vägar. 
Den är belagd med asfalt. Det finns en separerad gång- och cykelväg utmed hela 
sträckan. Det finns inga iordningställda passager längs vägen. 

Idag är det 50 km/tim inom tättbebyggt område och 70 km/tim utanför tättbebyggt 
område. Då stora delar av Strandvägen ut till Snapen ligger utanför tätbebyggt 
område förslår verksamhet teknik att hastigheten sänks på Strandvägen från gränsen 
av tättbebyggt ut till Snapen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Torbjörn Forsell (C) yrkar på att förlänga hastighetsbegränsningen ytterligare 500 
meter framåt från korsning vid Snapen under förutsättning att det är kommunal väg.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut samt 
Torbjörn Forsells (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förslaget. 
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Underlag för beslut 

Tnau § 147/20 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-02, Hastighetsförändring på 
Strandvägen, Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-10-02 Förslag på ny 
hastighetsbegränsning på Strandvägen 

Bilaga förslag på föreskrift 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
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Tekniska nämnden 

Tn § 137                                                   Dnr 2020/00313  

Uppdrag att utreda möjligheter till parkeringsreglering vid 
Högelidsskolan, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att införa förbud mot trafik med fordon mellan klockan 
23.00-05.00 på parkeringen vid Högelidsskolan i Mariestad.  

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav vid sammanträde den 15 september 2020 
verksamhet teknik i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att reglera 
parkering vid Högelidsskolan i Mariestad för att komma tillrätta med de 
ordningsstörande moment som rapporterats under 2020 (buskörning och hög 
musik). 

Verksamhet teknik föreslår att införa förbud mot trafik med fordon alla dagar mellan 
klockan 23.00 - 05.00. Denna reglering sätts upp vid infarten till parkeringen från 
Bergsgatan. Samma reglering finns sedan tidigare väster om Högelidsskolan vid 
infarten till förskolan/idrottshallen med samma syfte, att förhindra onödig och 
störande trafik nattetid.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 148/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-01 Trafikreglering vid parkering 
Högelidsskolan, Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-10-01 Trafikreglering vid Högelidsskolan 
till Mariestad 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 138                                                   Dnr 2020/00341  

Förlängd uteserveringssäsong med anledning av Covid-19 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förlänga uteserveringssäsongen från 1 oktober 2020 
till 31 mars 2021 i Mariestad, Töreboda och Gullspång.  

Bakgrund 

Med anledning av Covid-19 och regler och rekommendationer kring avstånd inom 
besöks- och restaurangnäringen finns ett behov av att möjliggöra för alternativa ytor 
för servering även nu efter säsongen för uteservering. 

Nuvarande period för uteserveringar är 1 april till 30 september, årligen. Under 2020 
har tillstånd funnits för 12 uteserveringar i Mariestad, 3 i Töreboda och 0 Gullspång.  

Med anledning av pågående pandemi föreslå verksamhet teknik att tekniska nämnden 
förlänger uteserveringssäsongen från 1 oktober 2020 till 31 mars 2021 inom MTG. 
Antagna råd och regler gäller i likhet med ordinarie säsong.  

För de restauranger som önskar förlänga sitt tillstånd krävs ny ansökan hos polisen 
men då kan även ansökan för perioden 1 april till 30 september 2021 tas med i den. 

Om uteserveringen innebär att snöröjningsfordon eller annan gaturenhållning inte 
kan komma förbi på gångbanan/trottoaren/gc-banan faller ansvaret för 
snöröjning/sandupptagning på tillståndsinnehavaren.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 149/20 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-08 Förlängd uteserveringssäsong 
med anledning av Covid-19 

Tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-07 av gatuchef, Förlängd uteserveringssäsong 
med anledning av Covid-19 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg    
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Tekniska nämnden 

Tn § 139                                                   Dnr 2020/00157  

Åtgärdsplan för budget i balans gällande driftbudget 2020, 
Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till åtgärdsplan gällande driftbudget, 
Gullspångs Kommun.  

Bakgrund 

Med anledning av att tekniska nämnden i tertial 2 rapporteringen redovisade en 
årsprognos som påvisar ett budgetöverskridande med 58 tkr för den 
skattefinansierade delen av verksamheten. För förtydligandets skull grundar sig den 
prognostiserade avvikelsen främst till den budgetjustering som beslutades i juni 
månad (800 tkr) samt ökade kostnader för hantering av Covid-19 vilket 
verksamheten kan få ersättning för. I prognosen är åtgärder vidtagna och planerade 
för att parera ett större budgetöverskridande.  

Det handlar om:   

- Ytterligare återhållsamhet i inköp och återbesättning av vakanser utöver det som 
finns i budget 

- Omfördelning personal mellan olika insatsområden inom lokalvård där visa 
områden prioriteras ned till fördel för de områden som behöver prioriteras mer. 

- Minskad skötsel och underhållsinsatser som skjuts till nästkommande år. 

- Fokus på energieffektiviseringar. 

- Organisationsöversyn och förändringar som ska leda till en kostnadseffektivare 
driftsorganisation. 

- Översyn av hyra/leasingkostnader kopplade till produktionsavdelningen.  

Trots detta lyckades verksamheten inte nå en budget i balans och därför gav 
nämnden på sammanträdet 2020-09-29 verksamhet teknik i uppdrag att styra 
verksamheten mot ett nollresultat.  

Verksamhet teknik kommer under hösten fortsätta arbetet med effektivisering och 
hitta möjligheter att arbeta in underskottet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.        
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Underlag för beslut 

Tnau § 150/20 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin och ekonomicontroller 
Sofia Glimmervik 2020-10-05, Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet efter 
tertial 2, 2020.  

 

 

Expedierats till: 
Controller Sofia Glimmervik 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämnden 

Tn § 140                                                   Dnr 2020/00334  

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

Tekniska nämndens beslut 

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

Bakgrund 

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

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.        

Underlag för beslut 

Tnau § 151/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-05, Fördelning av rambudgeten 
för år 2021 avseende verksamhet teknik i Mariestads kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-10-05, Fördelning av 
rambudgeten för år 2021 avseende verksamhet teknik i Mariestads kommun  

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

 

 

Expedierats till: 
Controller Sofia Glimmervik 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämnden 

Tn § 141                                                   Dnr 2019/00287  

Översyn av personella och maskinella tjänster 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har fått i uppdrag av tekniska nämnden att göra en översyn av 
personella och maskinella resurser i syfte att utreda kapacitet inom den egna 
organisationen och identifiera områden som behöver förstärkas alternativt köpas in 
för att möta både behov och krav på kostnadseffektivitet. 

Översynen har främst genomförts i inom verksamhet tekniks produktionsavdelning 
som är den avdelning som innehåller mest variation i kompetensområden. 

Parallellt med översynen har ett arbete pågått med en organisationsförändring i syfte 
att anpassa driftverksamheten efter rådande ekonomiska förhållanden, men samtidigt 
öka kapaciteten inom investeringsprojekt för att klara att utföra mer i egen regi då 
detta bedöms skapa en kostnadseffektivitet. 

Översynen har resulterat dels i föreslagen organisationsförändring vilket redovisas 
muntligt på sammanträdet då denna ej är helt färdig samt sammanfattningsvis 
följande: 

- Ett utrymme bedöms finnas inom den egna personalstyrkan att växla in mer 
personal till investeringsprojekt på anläggarsidan genom att använda MTG som 
arbetsområde i större utsträckning. 

- Det råder en svårighet i att rekrytera anläggningsarbetare kopplat till 
konjunkturläget och vår konkurrenskraft som arbetsgivare. 

- Det finns fortsatt behov av att köpa in tjänster inom anläggningsprojekt för att 
hantera beläggningstoppar vilket också bedöms vara rätt. 

- Projektledare/projektörer är för få för att göra ett kvalitativt arbete i förhållande 
till mängden projekt. 

- Att samordna beredskap över MTG och berörda verksamhetsområden VA, 
Gata och Fastighet ytterligare bedöms kunna resultera i förbättrad ekonomi samt 
arbetsbelastning. 

- För att upprätthålla en beredskap för att klara samhällsstörningar så som 
vattenläckor, översvämningar, stormar samt snöröjning är det av yttersta vikt att 
behålla en stor andel investeringsprojekt i egen regi för att skapa 
finansieringsfördelar på maskinell utrustning. 

- Arbetsuppgifter som kräver spetskompetens och som förekommer med långa 
tidsintervall köps in och bedöms vara en bra inriktning även fortsättningsvis. 
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- Till enklare ständigt återkommande arbetsmoment bör kunna utföras av 
alternativa aktörer i syfte att kostnadseffektivisera.   

- I samband med avloppsledningsunderhåll saknas utrustning för att spola större 
ledningar. 

- Skötsel av kommunens grusvägar som tillexempel väghyvling saknar 
verksamheten utrustning till. 

- Inom vattenverksamhet, vassröjning och skärgårdsservice saknas utrustning och 
maskiner. 

- Det bedöms finnas en besparingspotential i att se över utrustning som idag hyrs 
in, som tillexempel trafikavstängningsmaterial, skylifts och mindre maskiner. 

- Inom sommarperioden då skötseltrycket är hårt inom park, hamn och 
grönområden är egna resurser knappa vilket hittills har kompenserats med 
säsongsanställd personal.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 153/20 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-08 ”Översyn av personella och 
maskinella resurser”.  

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämnden 

Tn § 142                                                   Dnr 2020/00354  

Redovisning av ansvarsfördelning gällande underhåll, tillsyn 
och besiktning i Otterbäckens Hamn. (uppdrag) 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av ansvarsfördelning gällande underhåll, 
tillsyn och besiktning i Otterbäckens Hamn.    

Bakgrund 

På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 oktober 2020 gav 
arbetsutskottet tekniske chefen i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde 20 
oktober 2020 redovisa ansvarsfördelning gällande underhåll, tillsyn samt besiktning i 
Otterbäckens Hamn.  

Ansvarsfördelning redovisas på sammanträdet.    

Behandling på sammanträdet 

      

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-10-15 Redovisning av 
ansvarsfördelning gällande underhåll, tillsyn samt besiktning i Otterbäckens Hamn   

Redovisning av ansvarsfördelning 

Expedierats till: 
Tekniska chefen Michael Nordin 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 143                                                   Dnr 2020/00315  

Sammanträdestider 2021 för nämnder och utskott 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa datum för tekniska nämnden och tekniska 
nämndens arbetsutskott år 2021 enligt följande: 

Arbetsutskott Nämndsmöte 
19 januari, kl. 14.00 26 januari, kl. 14.00 
16 februari, kl. 14.00 23 februari, kl. 14.00 
16 mars, kl. 14.00 23 mars, kl. 14.00 
20 april, kl. 14.00 27 april, kl. 14.00 
18 maj, kl. 14.00  25 maj, kl. 14.00   
8 juni, kl. 14.00 15 juni, kl. 14.00 
21 september, kl. 14.00 28 september, kl. 14.00  
19 oktober, kl. 14.00 26 oktober, kl. 14.00 
16 november, kl. 14.00 23 november, kl. 14.00 
14 december, kl. 14.00 21 december, kl. 14.00 
 
Dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad och tekniska 
nämndens presidium genomförs den 3 mars, 9 juni och 10 november.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat förslag på sammanträdesdagar för tekniska 
nämnden och arbetsutskottet för år 2021.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 155/20 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare och teknisk chef 2020-10-05, 
Sammanträdesdagar för tekniska nämnden och utskottet år 2021.   

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång   
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Tekniska nämnden 

Tn § 144                                                   Dnr 2020/00311  

Information om nya förutsättningar för överföring av 
personuppgifter till tredje land (Privacy Shield) 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen om nya förutsättningar för 
överföring av personuppgifter till tredje land.  

Bakgrund 

I dataskyddsförordningen (GDPR) finns det ett förbud mot att föra över 
personuppgifter till tredje land (om landet är utanför EU/EES). Det kan dock vara 
tillåtet under vissa förutsättningar. Poängen är att ett motsvarande skydd för 
personuppgifterna som finns inom EU/EES måste nås i det mottagande landet.  

För att möjliggöra överföring av personuppgifter till USA och amerikanska företag 
har EU och USA ingått en särskild överenskommelse – kallad Privacy Shield. Det 
bygger på att amerikanska leverantörer frivilligt ansluter sig. Leverantörer och 
personuppgiftsansvariga (politiska nämnden i ert fall) har därefter i så kallade 
personuppgiftsbiträdesavtal kunna hänvisa till att överföring av personuppgifter görs 
med stöd av Privacy Shield. 

Europadomstolen har i en dom från juli månad 2020 slagit fast att 
överenskommelsen Privacy Shield är ogiltig. Den huvudsakliga kritiken från 
domstolen går ut på att amerikanska underrättelseväsendet kan få åtkomst till 
uppgifter utan att EU-medborgare har möjlighet att värna sina rättigheter. Detta 
innebär att alla avtal som är baserade på Privacy Shield är ogiltiga. 

Det finns dock andra metoder (förutom Privacy Shield) som kan användas för att 
stödja överföring av personuppgifter till tredje land på. En av dessa är så kallade 
standardavtalsklausuler. Det är särskilda skrivningar som EU-kommissionen tagit 
fram och som kan ingå i avtal mellan personuppgiftsansvarig och leverantör. 
Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter både för personuppgiftsansvariga 
som vill föra över personuppgifter till tredje land och för de som tar emot 
personuppgifterna. Om dessa klausuler finns med i avtal så kan det vara tillåtet att 
överföra personuppgifter till USA även utan Privacy Shield. 

Domen har således ogiltigförklarat Privacy Shield och samtidigt bidragit till osäkerhet 
om standardavtalsklausuler ger ett tillräckligt starkt skydd vid överföring av 
personuppgifter till leverantörer från USA. En restriktiv tolkning av domen innebär 
att det inte är lagligt att på något sätt överföra personuppgifter till USA.  

Om det inte är lagligt att föra över personuppgifter till USA skulle i stort sett alla 
tjänster från Microsoft, Google, sociala medier med mera inte vara möjliga för 
kommunen att använda. Något som skulle få stora konsekvenser. 
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Datainspektionen, Europeiska dataskyddsstyrelsen och övriga europiska 
dataskyddsmyndigheter är nu engagerade i frågan och har utlovat vägledning i hur 
domen ska tolkas och hur fortsatt överföring av personuppgifter till USA ska 
hanteras. 

Samtliga MTG-kommuner använder sig av leverantörer som är amerikanska företag, 
t ex Microsoft och Google. Antingen som en direkt leverantör eller att de utgör 
underleverantör. I dagsläget är det alltså oklart om den typen av överföring är laglig 
eller inte. I väntan på ytterligare vägledning är det viktigt att personuppgiftsansvarig 
håller sig informerad om frågan och dess utveckling. 

I väntan på vägledning från Datainspektionen avseende detta kommer kommunen att 
vidta följande åtgärder:  

Inventera vilka överföringar som görs till amerikanska leverantörer, direkt eller 
indirekt (när amerikansk leverantör är underleverantör).  

När överföringar baserade på Privacy Shield identifieras kommer ett nytt avtal ingås 
som baserar sig på standardavtalsklausuler.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 156/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-30, Information om nya 
förutsättningar för överföring av personuppgifter till tredje land  

Tjänsteskrivelse upprättad av dataskyddsombud Per Ahlström 2020-09-07, 
Information om nya förutsättningar för överföring av personuppgifter till tredje land 

 

 

Expedierats till: 
Dataskyddssamordnare Per Ahlström 
Teknisk chef Michael Nordin 
  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-10-20 

Sida 29 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 145                                                   Dnr 2020/00006  

Anmälan av delegationsbeslut 2020 
  

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan följande delegationsbeslut: 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
• Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2020-10-13 

      

       

      

      

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-10-20 

Sida 30 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 146                                                   Dnr 2020/00051  

Aktuell information 
  

Projekt Vänershof 

Teknisk chef Michael Nordin redovisar nuvarande status och ekonomi för projekt 
Vänershof. Information delges om vilka delar som är klara i projektet, vilka medel som 
återstår, påträffad markförorening, förslag på omklädningsrum och entré samt vilka projekt 
som återstår att planeras in för i framtiden.  
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