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Tekniska nämnden

Tekniska nämndens sammanträde
Tid:
Plats:

Tisdagen den 24 januari 2017, kl. 14.00
Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, plan 5

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet får själv kontakta sin
ersättare för tjänstgöring.
Mariestad den 19 januari
Suzanne Michaelsen Gunnarsson
ordförande
Tidplan
Ärende 2 – 5
Ärende 6
Ärende 7 – 12
Fika
Ärende 13
Ärende 14 – 19

Ewa Sallova
nämndsekreterare

kl. 14.00 – 14.30
kl. 14.30 – 14.40
kl. 14.40 – 15.20
kl. 15.20 – 15.35
kl. 15.35 – 15.50
kl. 15.50 -

ÄRENDELISTA
Upprop
Val av protokolljusterare

Förslag: Mats Karlsson
Senast 3 februari 2017

1. Godkännande
n
av dagordning
k
2. Attestlista
n
för tekniska nämndens
verksamheter
k
2017

Elisabeth Westberg

3. Fördelning
n
av tekniska nämndens
budget
k
för år 2017 i Mariestads
kommun

Elisabeth Westberg
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ÄRENDELISTA
4. Fördelning
n
av tekniska nämndens
budget
k
för år 2017 i Gullspångs
kommun

Cathrin Hurtig Andersson

5. Fördelning
n
av tekniska nämndens
budget
k
för år 2017 i Töreboda
kommun

Cathrin Hurtig Andersson

6. Fastighet
n
Gullspång
Utbyte
k av värmekälla i
Gullstensskolan

Jim Gustavsson

7. Gata/Fastighet
n
Mariestad
Hantering
k
av återvinningsbara
massor och material

Johan Bengtsson

8. Gata
n Töreboda
Hanna Lamberg
Kostnadsberäkning
k
samt förslag på Johan Bengtsson
tidplan för parkeringsplatser i
Töreboda centrum
9. Gata
n Mariestad
Genomförande
k
av cykelnätsplan
Mariestads kommun år 2017

Hanna Lamberg
Björn Isvi

10. Gata
n Mariestad
Trafikljus
k
vid övergångsställe på
Stockholmsvägen vid ICA Oxen i
Mariestad

Hanna Lamberg

11. Gata
n MTG
Avskrivning
k
av ärende - Riktlinjer
för medfinansiering av
tillgänglighetsanpassning genom
ramper i MTG

Hanna Lamberg

12. Gata
n Gullspång
Trafiksituation
k
kring kommunens
skolor i Gullspång

Hanna Lamberg

13. Infracontrol
n
- Felanmälan,
Peter Lidenfors
synpunktsk
och klagomålshantering Muntlig redovisning på sammanträdet
i MTG
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14. Rapport
n
Kritik på teknik 2016
k

Michael Nordin

15. Gata
n Töreboda
Medborgarförslag
k
om
uppsnyggning och utplacering av
papperskorgar och träckkorgar
utmed Kanalen mellan färjan Lina
och Rotkilen i Töreboda

Michael Nordin

16. Anmälan
n
av delegationsbeslut
k
17. Anmälan
n
av arbetsutskottets
protokoll
k
18. Aktuell
n
information/frågor
k
19. Uppdrag
n
från tekniska nämnden till
verksamhet
k
teknik

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 5

Dnr 2017/00013

Attestlista för tekniska nämndens verksamheter 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner attestlista år 2017 för verksamhet teknik MTG i
enlighet med förslaget.
Bakgrund

I början av varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd.
Attestlistan beskriver vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får attestera
respektive verksamhet inom drift- samt investeringsredovisningen.
Beslut om förändringar i attestlistan under det kommande verksamhetsåret tas av
förvaltningschef och delges ekonomienheten som information.
Underlag för beslut

Attestlista år 2017 för verksamhet Teknik MTG.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Attestlista för tekniska nämndens verksamhetet 2017”.
Expedierats till:
Ekonomienheten Mariestad, Töreboda och Gullspång
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-11
Dnr: 2017/00013
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Attestlista för tekniska nämndens verksamhetet
2017
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner attestlista år 2017 för verksamhet teknik MTG i
enlighet med förslaget.

Bakgrund
I början av varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd.
Attestlistan beskriver vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får
attestera respektive verksamhet inom drift- samt investeringsredovisningen.
Beslut om förändringar i attestlistan under det kommande verksamhetsåret tas
av förvaltningschef och delges ekonomienheten som
information.

Underlag för beslut
Attestlista år 2017 för verksamhet Teknik MTG.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Attestlista för tekniska nämndens verksamhetet
2017”.

Elisabeth Westberg
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

2017-01-12

Attestlista år 2017 för verksamhet teknik MTG
Attestlista för ordinarie beslutsattestanter och ersättare gällande drift- samt investeringsredovisning.

Verksamhet teknik

Michael Nordin (t.f. teknisk chef)

Elisabeth Westberg (ekonomiavd.)

Ansvar Text Ansvar

Vht.kod

Ordinarie
beslutsattestant

Ersättare
beslutsattestant

20*-22* Verksamhet teknik

25000-82130

Suzanne Michaelsen Gunnarsson, ordf.

Sven-Inge Eriksson, förste vice ordf.

20*-22* Verksamhet teknik

25000-82130

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)

Administrativa avdelningen
200*
Teknisk förvaltning Mariestad
210*
Teknisk förvaltning Töreboda
220*
Teknisk förvaltning Gullspång

25000, 25500
25000, 25500
25000, 25500

Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)
Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)
Elisabeth Westberg, ekonom (ekonomiavd.)

2002

Projekt avseende
"BRÅ/LOTS" (vht 25000).

Hanna Lamberg, gatuingenjör

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

VA-avdelningen
201*
VA-verksamhet Mariestad
211*
VA-verksamhet Töreboda
221*
VA-verksamhet Gullspång

28500, 28900-28903, 54*
28500, 28900-28903, 54*
28500, 28900-28903, 54*

Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG
Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG
Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2010
2110
2210

VA-verksamhet Mariestad
VA-verksamhet Töreboda
VA-verksamhet Gullspång

28500, 28900-28903, 54*
28500, 28900-28903, 54*
28500, 28900-28903, 54*

Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG
Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG
Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2011
2111
2211

Enhet Avloppsreningsverk Mariestad
Enhet Avloppsreningsverk Töreboda
Enhet Avloppsreningsverk Gullspång

54300, 54700
54300, 54700
54300, 54700

Owe Ekman, driftchef Avloppsreningsverk MTG
Owe Ekman, driftchef Avloppsreningsverk MTG
Owe Ekman, driftchef Avloppsreningsverk MTG

Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2012

Rörverkstaden Mariestad

28320, 28325, 28500,
28700, 28900-28903

Chris Rosén, gruppchef Rörverkstaden

Anneli Mattsson, driftchef Ledningsnät MTG

2014
2114
2214

Enhet Vattenverk Mariestad
Enhet Vattenverk Töreboda
Enhet Vattenverk Gullspång

Lars Hammarberg, driftchef Vattenverk MTG
Lars Hammarberg, driftchef Vattenverk MTG
Lars Hammarberg, driftchef Vattenverk MTG

Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2017

Enhet Ledningsnät Mariestad

Anneli Mattsson, driftchef Ledningsnät MTG

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Teknisk förvaltning trafikutr. Mariestad

54100
54100
54100
28500, 28700, 2890028903, 54200, 54220,
54800

Rev.
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Ansvar Text Ansvar

2117

2217

Enhet Ledningsnät Töreboda

Enhet Ledningsnät Gullspång

Vht.kod
28500,
28903,
54800
28500,
28903,
54800

Ordinarie
beslutsattestant

Ersättare
beslutsattestant

Anneli Mattsson, driftchef Ledningsnät MTG

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Anneli Mattsson, driftchef Ledningsnät MTG

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

28700, 2890054200, 54220,
28700, 2890054200, 54220,

Kart- och mätavdelningen
2040
Kart- och mätverksamhet Mariestad
2140
Kart- och mätverksamhet Töreboda
2240
Kart- och mätverksamhet Gullspång

27300
27300
27300

Göran Persson, kart- och mätchef
Göran Persson, kart- och mätchef
Göran Persson, kart- och mätchef

Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Driftavdelningen VA och Gata
205*
Gatuverksamhet Mariestad
215*
Gatuverksamhet Töreboda
225*
Gatuverksamhet Gullspång

14000-82130
16000-82130
28320-82130

Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef
Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG
Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG
Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

2050

14000, 14100, 14150,
14200, 16000, 21400,
23100, 28320, 28323-25,
28500, 28511, 28600,
28700, 28900-03, 28905,
31000-50, 31510-30, 32400,
33100, 41000, 41100,
41210-20, 42330, 42900,
42920-30, 82110, 82130
Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

Gatuverksamhet Mariestad

2150

Gatuverksamhet Töreboda

2250

Gatuverksamhet Gullspång

16000,
28325,
28700,
31060,
33100,
28320,
28700,
31060,
32400,
42330,

Enhet Gata/Hamn Mariestad

14000, 14100, 14150,
14200, 16000, 21400,
28320, 28323-28325,
28500, 28511, 28600,
28700, 28900-28903,
28905, 31000-31040, 3151030, 32400, 42330, 42900,
42920, 82110, 82130
Jan-Olof Lundgren, driftchef Gata/Hamn MTG

2053

28320, 28323,
28500, 28600,
28900-03, 31000-40,
31500-30, 32400,
41000, 82130
Michael Nordin, t.f. teknisk chef
28325, 28500,
28900-03, 31000-40,
31500-10, 31530,
33100, 41000,
82130
Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata MTG

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Rev.
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Ordinarie
beslutsattestant

Ansvar Text Ansvar

Vht.kod

2153

Enhet Gata Töreboda

2253

Enhet Gata Gullspång

16000, 28320, 28323,
28325, 28500, 28600,
28700, 28900-28903, 3100031040, 31060, 31500-30,
82130
Jan-Olof Lundgren, driftchef Gata/Hamn MTG
28320, 28325, 28500,
28700, 28900-28903, 3100031040, 31060, 32400,
31500-30, 82130
Jan-Olof Lundgren, driftchef Gata/Hamn MTG

2056

Enhet Park Mariestad

2156

Enhet Park Töreboda

2256

Enhet Park Gullspång

28325,
41200,
28325,
41200,
28325,
41200,

2057

Serviceenhet Park Mariestad

28320, 41000, 41100,
41200, 41220

2058

Serviceenhet Gata/Hamn Mariestad

2158

Serviceenhet VA och Gata Töreboda

2258

Serviceenhet VA och Gata Gullspång

28320,
28700,
28320,
28700,
28320,
28700,

41000, 41100,
41220
41000, 41100,
41220
41000, 41100,
41220

28323, 28500,
28900-28903
28323, 28500,
28900-28903
28323, 28500,
28900-28903

Ersättare
beslutsattestant

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Jan Larsson, driftchef Park MTG

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Jan Larsson, driftchef Park MTG

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Jan Larsson, driftchef Park MTG

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Jan Larsson, driftchef Park MTG

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Jan-Olof Lundgren, driftchef Gata/Hamn Mariestad

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

Pär Nilsson, gruppchef VA och Gata Töreboda

Jan-Olof Lundgren, driftchef Gata/Hamn MTG

Håkan Gustavsson, gruppchef VA och Gata Gullspång

Anneli Mattsson, driftchef Ledningsnät MTG

Projektavdelningen VA och Gata
206*

Projektverksamhet ledning VA och Gata Mariestad

28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

216*

Projektverksamhet ledning VA och Gata Töreboda

28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Töreboda

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

226*

Projektverksamhet ledning VA och Gata Gullspång

28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Gullspång

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2060

Projektverksamhet ledning VA och Gata Mariestad

28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2160

Projektverksamhet ledning VA och Gata Töreboda

28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Töreboda

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2260

Projektverksamhet ledning VA och Gata Gullspång

28320, 28325, 28900-28903 Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Gullspång

Michael Nordin, t.f. teknisk chef

2061

Produktionsverksamhet VA och Gata Mariestad

28320, 28325, 28900-28903 Conny Johansson, produktionsledare VA och Gata Mariestad

Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2161

Produktionsverksamhet VA och Gata Töreboda

28320, 28325, 28900-28903 Conny Johansson, produktionsledare VA och Gata Töreboda

Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

2261

ProduktionsverksamhetVA och Gata Gullspång

28320, 28325, 28900-28903 Conny Johansson, produktionsledare VA och Gata Gullspång

Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

Rev.
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Ansvar Text Ansvar

Vht.kod

Ordinarie
beslutsattestant

Ersättare
beslutsattestant

2062
2162
2262

28325, 28900-28903
28325, 28900-28903
28325, 28900-28903

Björn Isvi, projektledare 1 VA och Gata Mariestad
Björn Isvi, projektledare 1 VA och Gata Töreboda
Björn Isvi, projektledare 1 VA och Gata Gullspång

Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad
Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad
Johan Bengtsson, projektchef VA och Gata Mariestad

Fastighetsavdelningen
207*
Fastighetsverksamhet Mariestad
217*
Fastighetsverksamhet Töreboda
227*
Fastighetsverksamhet Gullspång

11200-45900
11200-45900
26442-45900

Fastighetschef, Bo Theorén
Fastighetschef, Bo Theorén
Fastighetschef, Bo Theorén

Magnus Persson, förvaltare
Jim Gustavsson, förvaltare
Jim Gustavsson, förvaltare

2070
2170
2270

Fastighetsverksamhet Mariestad
Fastighetsverksamhet Töreboda
Fastighetsverksamhet Gullspång

11200-45900
11200-45900
26442-45900

Fastighetschef, Bo Theorén
Fastighetschef, Bo Theorén
Fastighetschef, Bo Theorén

Magnus Persson, förvaltare
Jim Gustavsson, förvaltare
Jim Gustavsson, förvaltare

2071
2171
2271

El- och larmverksamhet Mariestad
El- och larmverksamhet Töreboda
El- och larmverksamhet Gullspång

11200-45900
11200-45900
26442-45900

Thony Alvenfors, el- och larmansvarig
Thony Alvenfors, el- och larmansvarig
Thony Alvenfors, el- och larmansvarig

Magnus Persson, förvaltare
Jim Gustavsson, förvaltare
Jim Gustavsson, förvaltare

2073
2173
2273

Energiverksamhet Mariestad
Energiverksamhet Töreboda
Energiverksamhet Gullspång

11200-45900
11200-45900
26442-45900

Dan Hjalmarsson, VVS-ingenjör
Dan Hjalmarsson, VVS-ingenjör
Dan Hjalmarsson, VVS-ingenjör

Magnus Persson, förvaltare
Jim Gustavsson, förvaltare
Jim Gustavsson, förvaltare

2074

Fastighetsadministration Mariestad

11200-45900

Maritha Johansson, assistent

Magnus Persson, förvaltare

2075
2175
2275

Förvaltare fastighet Mariestad
Förvaltare fastighet Töreboda
Förvaltare fastighet Gullspång

11200-45900
11200-45900
26442-45900

Magnus Persson, förvaltare
Jim Gustavsson, förvaltare
Jim Gustavsson, förvaltare

Fastighetschef, Bo Theorén
Fastighetschef, Bo Theorén
Fastighetschef, Bo Theorén

2076
2176
2276

Projektledare 1 fastighet Mariestad
Projektledare 1 fastighet Töreboda
Projektledare 1 fastighet Gullspång

11200-45900
11200-45900
26442-45900

Ulf Johansson, projektledare
Ulf Johansson, projektledare
Ulf Johansson, projektledare

Fastighetschef, Bo Theorén
Fastighetschef, Bo Theorén
Fastighetschef, Bo Theorén

2077
2177
2277

Projektledare 2 fastighet Mariestad
Projektledare 2 fastighet Töreboda
Projektledare 2 fastighet Gullspång

11200-45900
11200-45900
26442-45900

Thomas Johnsson, projektledare
Thomas Johnsson, projektledare
Thomas Johnsson, projektledare

Fastighetschef, Bo Theorén
Fastighetschef, Bo Theorén
Fastighetschef, Bo Theorén

2179
2279

Bostadsanpassning Töreboda
Bostadsanpassning Gullspång

28400
28400

Fastighetschef, Bo Theorén
Fastighetschef, Bo Theorén

Jim Gustavsson, förvaltare
Jim Gustavsson, förvaltare

Städavdelningen
209*
Städverksamhet Mariestad
219*
Städverksamhet Töreboda
229*
Städverksamhet Gullspång

28920
28920
28920

Christina Peterson, städchef
Christina Peterson, städchef
Christina Peterson, städchef

Merja Virta, driftledare
Merja Virta, driftledare
Merja Virta, driftledare

2090
2190
2290

Städverksamhet Mariestad
Städverksamhet Töreboda
Städverksamhet Gullspång

28920
28920
28920

Christina Peterson, städchef
Christina Peterson, städchef
Christina Peterson, städchef

Merja Virta, driftledare
Merja Virta, driftledare
Merja Virta, driftledare

2095

Städområde Mariestad

28920

Merja Virta, driftledare

Christina Peterson, städchef

Projektverksamhet 1 VA och Gata Mariestad
Projektverksamhet 1 VA och Gata Töreboda
Projektverksamhet 1 VA och Gata Gullspång

Rev.

2017-01-12

Ansvar Text Ansvar

Vht.kod

Ordinarie
beslutsattestant

Ersättare
beslutsattestant

2195
2295

28920
28920

Christina Peterson, städchef
Christina Peterson, städchef

Merja Virta, driftledare
Merja Virta, driftledare

Städområde Töreboda
Städområde Gullspång

Rev.

VERKSAMHETSKODER INOM VERKSAMHET TEKNIK, MTG
Verksamhet

Text

Verksamhet

Text

Administrativa avdelningen
25000
Teknisk nämnd
25500
Teknisk administration

28600

Tekn. kontorets verkstad

28700

Arb.mask/transportmedel

VA-avdelningen
28901
Arbetsordervht (Komma)
28903
Internfakturor (Komma)

28901
28902
28903
28905

Arbetsordervht (KomMa)
Pågående arbete (KomMa)
Internfakturor (KomMa)
Bilpool Komma

31000
31010
31020
31030
31040
31050
31060

Gator
Barmarksunderhåll
Vinterväghållning
Barmarksrenhållning
Dagvattenavledning
Asfaltavtal
Beläggningsunderhåll
Offentlig belysning
Energi
Underhåll enligt avtal
Övrigt utöver avtal

54000

Administration VA-verk

54100

Produktion av vatten

54200
54220

VA-ledningar
Utredningar och register

54300

Reningsverk

54400

VA ej avgiftsgrundande

54600
54610

VA-avgifter
Intäkter dagvatten

31500
31510
31520
31530

54700

Pumpstationer

32400

Parkering

54800

Besiktning o mätn. abonnenter

33100

Bidrag enskilda vägar

41000

Parkunderhåll

Kart- och mätavdelningen
27300
Kart- och mätverksamhet

41100

Lekplatser

Gatuavdelningen
14000
Hamnadministration

41200
41220

Offentliga konstverk
Flaggning

14100
14150

Egentlig hamnrörelse
Gästhamnen

42330

Övriga friluftsbad

14200
14210

Lossn- o lastn.anordning
Drift och underhåll

42900
42920

Småbåtshamnar
Norra hamnen

16000

Salutorg

82110
82130

Tipplatser (samt brandposter)
Skrotbilar

21400

Skärgård

23100

Småhustomter

28320
28323
28324
28325

Yrkesarbetare gatuavdelningen
Skyddskläder
Övriga kostnader
Tjänstemannalöner VA/Gata

28500
28511

Förrådshantering
Fakturakunder (KomMa)

Verksamhet

Text

Verksamhet

Text

Fastighetsavdelningen
11200
Tillhandahållande av lokaler

43800

Turistbyrå

26442

Skolfastigheter

45900

Samlingslokaler

26542
26552

Skolfastigheter, gymnasiet
Skolfastigheter, universitetet

Städavdelningen
28920
Lokalvård

27100

Hyresfastigheter

27700
27710
27720
27740

Äldreboenden
Egna äldreboenden
Förhyrda äldreboenden
Vårdcentraler

28200

Förvaltningsfastigheter

28210
28222
28230
28240
28250
28275
28291
28299

Förvaltningsbyggnader
Förskolor
Fritidsgårdslokaler
Idrottslokaler
Lokaler kost och städ
LSS-bostäder
Uthyrning Residenset
Avvecklingsfastigheter

28321
28323
28324
28327

Personal drift och underhåll
Skyddskläder
Övriga kostnader
Tjänstemannalöner fastighet

28400

Bostadsanpassningsbidrag

28500

Förrådshantering

28720

Transportmedel

28900

Arbetsorder

42100
42110

Anläggningar för utomhusidrott
Föreningsbidrag

42200

Isstadion

42330

Övriga friluftsbad

42400

Sporthallar/ridhus

42500

Snapens friluftsgård

43100
43110

Ekuddens bad och camping
Gästhamn Töreboda

43600

Serviceanläggning

43700

Vandrarhem

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 6

Dnr 2016/00134

Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Mariestads kommun i enlighet med förslaget.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2017
avseende verksamhet teknik i Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Förslag till fördelning av rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Mariestads kommun”.
Expedierats till:
Ekonomienheten Mariestad
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-05
Dnr: 2016/00134
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Fördelning av tekniska nämndens budget för år
2017 i Mariestads kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2017 avseende verksamhet
teknik i Mariestads kommun i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år
2017 avseende verksamhet teknik i Mariestads kommun.

Underlag för beslut
Förslag till fördelning av rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Mariestads kommun”.

Elisabeth Westberg
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

BUDGET 2017 - TEKNISKA NÄMNDEN
MARIESTAD

Skattefinansierad verksamhet
Administrativa avdelningen
Kart- och mätavdelningen
Gatuavdelningen
Projektavdelningen
Fastighetsavdelningen
Städavdelningen
Summa:

Spec. av justering ram 2017
Ramökning (park)
Förändring internränta
Minskning PO-pålägg
Lönepott 2016, ökning från 9 mån till 12 mån
Komponentavskrivningar (avdrag minskar)
Avkastningkrav fastigheter (avdrag ökar)
Avgår tidigare ombudgetering drift, div.tilläggsanslag m.m.

Justering
inför 2017

Budget 2017

-15
28
897
0
-5 103
0
-4 193

86
2 233
29 426
0
109 429
0
141 174

2 700
-6 100
-49
201
500
-1 000
-445
-4 193

Kommentarer
Ramen för 2017 innehåller inte löneökning för 2017. Avdelningarna får täckning för detta
under året.

Taxefinansierad verksamhet - mot fond

Budget 2017

VA-avdelningen
Summa:

Särskilda kommentarer kring finansieringsposterna inom Resursbudgetmodellen
I KF:s beslut om budget 2017 har Tekniska nämnden och verksamhet teknik två poster att hantera
under 2017; Komponentavskrivningar och Avkastningskrav fastigheter.
Ramavdraget för posten Komponentavskrivningar minskar från 5 500 tkr till 5 000 tkr och för posten
Avkastningskrav fastigheter ökar ramavdraget från 2 000 tkr till 3 000 tkr.

Verksamhet teknik 2017-01-13

0
0

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 7

Dnr 2016/00161

Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Gullspångs kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Gullspångs kommun i enlighet med förslaget.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2017
avseende verksamhet teknik i Gullspångs kommun.
Underlag för beslut

Förslag till fördelning av rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Gullspångs kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Gullspångs kommun”.
Expedierats till:
Ekonomienheten Gullspång
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-05
Dnr: 2016/00161
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Fördelning av tekniska nämndens budget för år
2017 i Gullspångs kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2017 avseende verksamhet
teknik i Gullspångs kommun i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år
2017 avseende verksamhet teknik i Gullspångs kommun.

Underlag för beslut
Förslag till fördelning av rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Gullspångs kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Gullspångs kommun”.

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

BUDGET 2017 - TEKNISKA NÄMNDEN
GULLSPÅNG

Skattefinansierad verksamhet
Administrativa avdelningen
Kart- och mätavdelningen
Gatuavdelningen
Fastighetsavdelningen
Städavdelningen
Summa

I ramen ingår tillskott gällande utökning Lysmasken med

2016
473
230
6 095
8 886
5 183
20 867

2017
473
230
6 095
8 886
5 183
0

20 867

295
295

Löneökningskompensation utgår och tillförs ramen

Taxefinansierad verksamhet - mot fond
VA-avdelningen

*)

Budget 2017 justeras enligt kapitalkostnader

Tekniska förvaltningen 2016-12-30

2016 Justering
*)
-2 987

17
-2 987

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 8

Dnr 2016/00160

Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Töreboda kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Töreboda kommun i enlighet med förslaget.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudgeten för år 2017 avseende
verksamhet teknik i Töreboda kommun.
Underlag för beslut

Förslag till fördelning av rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Töreboda kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Töreboda kommun”.
Expedierats till:
Ekonomienheten Töreboda
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-05
Dnr: 2016/00160
Sida: 1 (1)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Fördelning av tekniska nämndens budget för år
2017 i Töreboda kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2017 avseende verksamhet
teknik i Töreboda kommun i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2017
avseende verksamhet teknik i Töreboda kommun.

Underlag för beslut
Förslag till fördelning av rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Töreboda kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
tf. teknisk chef Michael Nordin ” Fördelning av tekniska nämndens budget för år
2017 i Töreboda kommun”

Cathrin Hurtig Andersson
Verksamhetsekonom

Michael Nordin
Tf. teknisk chef

BUDGET 2017 TEKNISKA NÄMNDEN
TÖREBODA
Skattefinansierad verksamhet
Administrativa avdelningen
Kart- och mätavdelningen
Gatuavdelningen
Fastighetsavdelningen
Städavdelningen
Lönepott *)

Ram :
Internhyra

Budget 2016
416
275
6 646
12 440
0

Utökning

Besparing

-1 000

19 777
8 163
27 940

Budget 2017
416
275
6 646
11 440
0
0

18 777
8 163
26 940

Besparing : 1 000 tkr beslutad enl. beslut ek beredningen 2016-02-16
27 940 - 1 000

1 000
1 000

*)
Löneökning 2017, kompensation utgår

Besparing
Fastighet
Minskat fastighetsunderhåll motsvarande

1 000

Summa besparing:

1 000

Budget 2016 Justering

Taxefinansierad verksamhet - mot fond
VA-avdelningen

-6 163

*)
Budget 2017 justerad enligt kapitalkostnader

Tekniska förvaltningen 2016-11-23

§

Budget 2017
*)
163
-6 000

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 9

Dnr 2017/00018

Utbyte av värmekälla i Gullstensskolan
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att byta energikälla på Gullstensskolan och teckna ett
avtal med Skagerns energi om värmeleverans från en nybyggd pelletsanläggning
fr.o.m 2017-07-01.
Bakgrund

Gullstensskolan värms idag med en kombination av bergvärmepumpar och
oljeeldning. Oljepannan är i ganska gott skick, värmepumparna är drygt 15 år och i
sämre skick. Ofta uppstår driftproblem och försämrad verkningsgrad. Med anledning
av det ökar den procentuella andelen olja ökar varje år. Uppvärmningskostnaderna
totalt för värme och varmvatten i snitt de senaste 6 åren är ca 470 tkr/år. En kulvert
från pannan vid Amnegården har diskuterats men är inte ekonomiskt försvarbar. Det
finns även ett övergripande mål att gå över till förnybar energi.
Fastighetsavdelningen har ett samarbete med Skagerns Energi, de köper tjänster för
skötsel och underhåll av pannor och pelletsanläggningar. Skagerns Energi har efter
förhandling erbjudit sig att leverera värme från en nyanlagd pelletspanna och kan
göra detta till en kostnad som kommer att innebära en beräknad kostnadsreducering
och dessutom minskade underhållskostnader. Fastighetsavdelningen beräknar att en
rimlig kostnadsbesparing är 20 % exklusive driftkostnadsökningar som är att vänta på
befintlig lösning och i takt med att andelen olja ökar så ökar även besparingen.
Skagerns Energi levererar redan idag värmen till följande av fastighetsavdelningens
byggnader: Amnegården/Gullspångs vårdcentrum, Lysmaskens förskola och
Regnbågsskolan. Skagerns Energi är ett bra exempel på hur verksamhet teknik
genom samarbete kan säkerställa att vi har egen personal och kompetens att sköta de
kommunala anläggningarna på ett kostnadseffektivt sätt. Personalen som till största
delen utgår från Gullspång sköter underhåll av anläggningar inom hela MTG.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och tf. teknisk chef
Michael Nordin ” Utbyte av värmekälla i Gullstensskolan”
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson
Skagerns Energi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-11
Dnr: 2017/00018
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Utbyte av värmekälla i Gullstensskolan
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att byta energikälla på Gullstensskolan
och teckna ett avtal med Skagerns energi om värmeleverans från en
nybyggd pelletsanläggning from 2017-07-01.

Bakgrund
Gullstensskolan värms idag med en kombination av
bergvärmepumpar och oljeeldning. Oljepannan är i ganska gott skick,
värmepumparna är drygt 15 år och i sämre skick. Vi drabbas ofta av
driftproblem och försämrad verkningsgrad. Med anledning av det
ökar den procentuella andelen olja ökar varje år.
Uppvärmningskostnaderna totalt för värme och varmvatten i snitt de
senaste 6 åren är ca 470 tkr/år. En kulvert från pannan vid
Amnegården har diskuterats men är inte ekonomiskt försvarbar. Vi
har även ett övergripande mål att gå över till förnybar energi.
Vi har ett samarbete med Skagerns Energi, de köper våra tjänster för
skötsel och underhåll av pannor och pelletsanläggningar. Skagerns
Energi har efter förhandling erbjudit sig att leverera värme från en
nyanlagd pelletspanna och kan göra detta till en kostnad som kommer
att innebära en beräknad kostnadsreducering och dessutom minskade
underhållskostnader. Vi beräknar att en rimlig kostnadsbesparing är
20 % exklusive driftkostnadsökningar som är att vänta på befintlig
lösning och i takt med att andelen olja ökar så ökar även besparingen.
Skagerns Energi levererar redan idag värmen till följande av våra
byggnader Amnegården/Gullspångs vårdcentrum, Lysmaskens
förskola och Regnbågsskolan. Skagerns Energi är ett bra exempel på
hur vi genom samarbete kan säkerställa att vi har egen personal och
kompetens att sköta de kommunala anläggningarna på ett
kostnadseffektivt sätt. Personalen som till största delen utgår från
Gullspång sköter underhåll av anläggningar inom hela MTG.

Sida
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Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Utbyte av värmekälla i Gullstensskolan”

Jim Gustavsson
Fastighetsförvaltare

Michael Nordin
T.f Teknisk chef

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 10

Dnr 2016/00662

Hantering av återvinningsbara massor och material
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger verksamhet teknik i uppdrag
att ta fram relevanta instruktioner för hantering av återvinningsbara massor och
material.
Bakgrund

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) gav tekniska nämnden 11 oktober 2016 (Tn §
196/2016) verksamhet teknik i uppdrag att redovisa:
Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material vid
upphandling av nybyggnader och renoveringar.
Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material vid
arbeten i egen regi av nybyggnader och renoveringar.
Verksamhet teknik har i MTG-kommunerna en lång tradition av att hantera
återvinningsbara schakt- och asfaltsmassor. Någon större skillnad på egen regi och
entreprenader finns inte. Några upprättade instruktioner för hanteringen finns i
dagsläget inte. Nedan följer en beskrivning av hur hanteringen sker idag och
historiskt.
En grundregel är flytta material så lite som möjligt.
Om det går skall mellanlagring av massor undvikas.
Vid ett markprojekt som ex. VA-sanering, gatuombyggnad, eller exploatering, samt
vid fastighetsrenoveringar återanvänds det material från arbetsområdet i så stor
utsträckning som går.
Det kan handla om att återanvända befintliga packningsbara massor till ex. resterande
fyllning, vägterrass eller uppfyllning av tomtmark.
För att undvika ojämna sättningsskador i gator och vägar eftersträvas att materialet
skall vara av samma typ som angränsande vid återfyllning av en ledningsschakt.
Användbara schaktmassor som blir över i ett projekt kan ofta användas i andra
projekt och vara en tillgång där. Detta blir extra tydligt vid nya exploateringsprojekt.
Historiskt har material sparats under flera år för att kunna fylla massbehov vid
exploatering.
Material som blir över vid fastighetsrenoveringar sorteras och transporteras till
Återvinningscentral.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 2

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 10 (forts.)

Dnr 2016/00662

Vid mellanlagring av schaktmassor är det viktigt att inte blanda ihop olika material.
Om grus, lera, rötter, sten, och jord blandas minskar användbarheten. Här finns en
stora utmaning att hålla isär materialen.
För att få fram jordmaterial för att anlägga gräsmattor och grönytor sorteras jord från
egna upplag istället för att köpa in jord externt. Numera köps sorteringen in.
Kostnaderna för sortering belastar projektet där jorden skall användas.
Vid sprängarbeten ses det bortsprängda berget som en resurs istället för en
belastning. Berget krossas och används i olika projekt. Ett bra exempel på detta är
projekt Sjölyckan där området är självförsörjande på mycket av krossmaterialet.
Kostnaden för krossning belastar det projekt där materialet skall användas.
Återvinning av asfalt i egen regi är tillämpat sedan ca 15 år tillbaka. Uppbruten asfalt
mellanlagras för att sedan krossas för kallåtervinning. Den krossade asfalten
återanvänds där det är lämpligt i vägkonstruktioner, vid byggnation av gång- och
cykelvägar samt till tillfälliga vägar.
Uppbruten asfalt återanvänds även vid tillverkning av ny varm asfalt. Kvalitén blir
högre men även kostnaderna för transporter och uppvärmning blir högre.
Det går inte att ersätta varm asfalt med kallåtervunnen.
Vid ombyggnad av gator tillvaratas granitkantsten, smågatsten och storgatsten.
Stenmaterialet sätts tillbaka vid återställning eller återanvänds i andra projekt.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn § 196/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och
fastighetschef Bo Theorén ” Hantering av återvinningsbara massor och material”.
Expedierats till:
Projektchef va/gata Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-04
Dnr: 2016/00662
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Hantering av återvinningsbara massor och
material
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner informationen och ger verksamhet teknik i
uppdrag att ta fram relevanta instruktioner för hantering av återvinningsbara
massor och material.

Bakgrund
Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) gav tekniska nämnden 11 oktober 2016
(Tn § 196/2016) verksamhet teknik 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.
Verksamhet teknik har i MTG-kommunerna en lång tradition av att hantera
återvinningsbara schakt- och asfaltsmassor. Någon större skillnad på egen regi
och entreprenader finns inte. Några upprättade instruktioner för hanteringen
finns i dagsläget inte. Nedan följer en beskrivning av hur hanteringen sker idag
och historiskt.
En grundregel är flytta material så lite som möjligt.
Om det går skall mellanlagring av massor undvikas.
Vid ett markprojekt som ex. VA-sanering, gatuombyggnad, eller exploatering,
samt vid fastighetsrenoveringar återanvänds det material från arbetsområdet i så
stor utsträckning som går.
Det kan handla om att återanvända befintliga packningsbara massor till ex.
resterande fyllning, vägterrass eller uppfyllning av tomtmark.
För att undvika ojämna sättningsskador i gator och vägar eftersträvas att
materialet skall vara av samma typ som angränsande vid återfyllning av en
ledningsschakt.

Sida
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Användbara schaktmassor som blir över i ett projekt kan ofta användas i andra
projekt och vara en tillgång där. Detta blir extra tydligt vid nya
exploateringsprojekt. Historiskt har material sparats under flera år för att kunna
fylla massbehov vid exploatering.
Material som blir över vid fastighetsrenoveringar sorteras och transporteras till
Återvinningscentral.
Vid mellanlagring av schaktmassor är det viktigt att inte blanda ihop olika
material. Om grus, lera, rötter, sten, och jord blandas minskar användbarheten.
Här finns en stora utmaning att hålla isär materialen.
För att få fram jordmaterial för att anlägga gräsmattor och grönytor sorteras
jord från egna upplag istället för att köpa in jord externt. Numera köps
sorteringen in. Kostnaderna för sortering belastar projektet där jorden skall
användas.
Vid sprängarbeten ses det bortsprängda berget som en resurs istället för en
belastning. Berget krossas och används i olika projekt. Ett bra exempel på detta
är projekt Sjölyckan där området är självförsörjande på mycket av
krossmaterialet. Kostnaden för krossning belastar det projekt där materialet
skall användas.
Återvinning av asfalt i egen regi är tillämpat sedan ca 15 år tillbaka. Uppbruten
asfalt mellanlagras för att sedan krossas för kallåtervinning. Den krossade
asfalten återanvänds där det är lämpligt i vägkonstruktioner, vid byggnation av
gång- och cykelvägar samt till tillfälliga vägar.
Uppbruten asfalt återanvänds även vid tillverkning av ny varm asfalt. Kvalitén
blir högre men även kostnaderna för transporter och uppvärmning blir högre.
Det går inte att ersätta varm asfalt med kallåtervunnen.
Vid ombyggnad av gator tillvaratas granitkantsten, smågatsten och storgatsten.
Stenmaterialet sätts tillbaka vid återställning eller återanvänds i andra projekt.

Underlag för beslut
Protokollsutdrag Tn § 196/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och
fastighetschef Bo Theorén ” Hantering av återvinningsbara massor och
material”.

Johan Bengtsson
Projektchef va/gata

Bo Theorén
Fastighetschef

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Sida 1

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
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 11

Dnr 2014/00637

Kostnadsberäkning samt förslag på tidplan för parkeringsplatser
i Töreboda centrum
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden överlämnar upprättad redovisning till utvecklingsutskottet för
vidare hantering.
Bakgrund

Utvecklingsutskottet har gett Tekniska nämnden i uppdrag att innan den 1 februari
2017 kostnadsberäkna och lämna förslag på tidplan för de planerade åtgärderna för
fler parkeringsplatser i Töreboda.
Verksamhet teknik har tittat på förslagen och gjort en första kostnadsbedömning av
dem. Dessa kostnader är ungefärliga då mer exakta kostnader fås först efter
projektering.
Följande projekt har kostnadsbedömts samt lagts in i ett förslag till tidplan för
genomförande.
Projekt på kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:
Norra delen av Östra Torggatan


Bygger om genom att ta in anspråk delar av gångbanor till förmån för fler
parkeringsplatser. Alternativet bör utredas ur trafiksäkerhetssynpunkt.



Kostnad: 1 100 tkr



Tidplan: tidigast hösten 2017



Tillskapar ca 10 platser (110 000 kr/plats)

Drottninggatan/Skolgatan


Rivning/ombyggnad/trafikmålning



Kostnad: 300 tkr



Tidplan: tidigast hösten 2017



Ca 10 nya parkeringsplatser (30 000 kr/plats)

Torget – steg 1 (Exkl. VA-sanering)

Justerandes signatur



Stänger av genomfart, refuger rivs, ny topp + målning



Kostnad: 5-800 tkr, beroende på omfattning



Tidplan: Kan startas efter omarbetad projektering



Ca 10 nya parkeringsplatser (50-80 tkr/plats)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 11 (forts.)



Dnr 2014/00637

Obs exkl. dagvattenfördröjning och VA-sanering.

Projekt på icke kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:
Björkäng 9:1, Kyrkans mark norr om Frögränd


Asfalterad Parkering på 3200 kvm (ej kommunal mark)



Kostnad 1500-1800tkr exkl. marklösen



Tidplan, bra som vinterarbete. Markåtkomst klar.



Ca 108 nya parkeringsplatser (14-16500 kr/plats)

Öster om Kungsgatan


Ny parkering på Trafikverkets mark



Kostnad: 550 tkr (asfalt) exkl. marklösen



Tidplan: Beroende av markåtkomst



Ca 50-60 nya parkeringsplatser (9 000 kr/plats)

Övriga projekt i området:
Södra delen av Östra Torggatan


Projekterat och klart



Tidplan. Före semestern 2017



Kostnad 1000 tkr

Torget – steg 2


Omgestaltning av ytan framför Ica



Tidplan (efter Va-sanering)

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Uu § 201/2016.
Bildbilaga redovisning av uppdrag om fler parkeringsplatser i Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och enhetschef
gata/trafik Hanna Lamberg ” Redovisning av uppdrag om fler parkeringsplatser i
Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2017-01-05
Dnr: 2014/00637
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Redovisning av uppdrag om fler parkeringsplatser i
Töreboda
Förslag till beslut
Tekniska nämnden överlämnar upprättad redovisning till utvecklingsutskottet för vidare
hantering.

Bakgrund
Utvecklingsutskottet har gett Tekniska nämnden i uppdrag att innan den 1 februari 2017
kostnadsberäkna och lämna förslag på tidplan för de planerade åtgärderna för fler
parkeringsplatser i Töreboda.
Verksamhet teknik har tittat på förslagen och gjort en första kostnadsbedömning av dem.
Dessa kostnader är ungefärliga då mer exakta kostnader fås först efter projektering.
Följande projekt har kostnadsbedömts samt lagts in i ett förslag till tidplan för
genomförande.
Projekt på kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:
 Norra delen av Östra Torggatan
o Bygger om genom att ta in anspråk delar av gångbanor till förmån för fler
parkeringsplatser. Alternativet bör utredas ur trafiksäkerhetssynpunkt.
o Kostnad: 1 100 tkr
o Tidplan: tidigast hösten 2017
o Tillskapar ca 10 platser (110 000 kr/plats)


Drottninggatan/Skolgatan
o Rivning/ombyggnad/trafikmålning
o Kostnad: 300 tkr
o Tidplan: tidigast hösten 2017
o Ca 10 nya parkeringsplatser (30 000 kr/plats)

Torget – steg 1 (Exkl. VA-sanering)
o Stänger av genomfart, refuger rivs, ny topp + målning
o Kostnad: 5-800 tkr, beroende på omfattning
o Tidplan: Kan startas efter omarbetad projektering
o Ca 10 nya parkeringsplatser (50-80 tkr/plats)
o Obs exkl. dagvattenfördröjning och VA-sanering.

Sida

2(2)

Projekt på icke kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:
 Björkäng 9:1, Kyrkans mark norr om Frögränd
o Asfalterad Parkering på 3200 kvm (ej kommunal mark)
o Kostnad 1500-1800tkr exkl. marklösen
o Tidplan, bra som vinterarbete. Markåtkomst klar.
o Ca 108 nya parkeringsplatser (14-16500 kr/plats)


Öster om Kungsgatan
o Ny parkering på Trafikverkets mark
o Kostnad: 550 tkr (asfalt) exkl. marklösen
o Tidplan: Beroende av markåtkomst
o Ca 50-60 nya parkeringsplatser (9 000 kr/plats)

Övriga projekt i området:
 Södra delen av Östra Torggatan
o Projekterat och klart
o Tidplan. Före semestern 2017
o Kostnad 1000 tkr
 Torget – steg 2
o Omgestaltning av ytan framför Ica
o Tidplan (efter Va-sanering)

Underlag för beslut
Protokollsutdrag Uu § 201/2016.
Bildbilaga redovisning av uppdrag om fler parkeringsplatser i Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och enhetschef
gata/trafik Hanna Lamberg ” Redovisning av uppdrag om fler parkeringsplatser i
Töreboda”.

Hanna Lamberg
Enhetschef gata/trafik

Expedieras till:
Utvecklingsutskottet Töreboda

Johan Bengtsson
Projektchef va/gata

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Norra delen av ÖstraTorggatan

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Drottninggatan/Skolgatan

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Ombyggnad av Torgparkering, steg 1

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Parkering Björkäng 9:1, N om Frögränd

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Parkering öster om Kungsgatan

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Södra delen av ÖstraTorggtan

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Uu § 201

Sammanträdesdahim

Sida

2016-11-09
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Dnr KS 2014/0211

Redovisning av iippdra7 om fler parkeringsplatser i centrala
Töreboda tätort
Utvecklingsutskottets beslut

Utvecklingsutskottet uppdrar till tekniska nämnden att innan den 1 febru-

ari 2017 kostnadsberäkna och lämna förslag på tidplan för de planerade
åtgärderna för fler parkeringsplatser i Töreboda centrum.
Ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 9 december 2014 föreslå kommunfull-

mäktige i Töreboda kommun att införa parkeringsskiva och parkeringsövervakning i Töreboda tätort. Efter inkomna synpunkter från invånare i
Töreboda kommun, Polismyndigheten och kollektivtrafiken om parkeringssituationen i Töreboda genomfördes ett försök med kommunal parkeringsövervakning enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7
oktober 2008 (Au § 199). Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2010
(Ks § 171) att avsluta försöksverksamheten.

Efter försöket har olika alternativ övervägts för att skapa en god parkeringsmiljö i Töreboda tätort. Verksamhet teknik har arbetat med frågan och
varit i kontakt med olika intressenter för att inhämta synpunkter. I utredningen om parkering i Töreboda tätort sammanfattas resultatet och en

samlad bedömning görs av vad som är det bästa alternativet för parkeringen i Töreboda tätort.

Utvecklingsutskottet beslutade den 21 januari 2015 att uppdra åt kommunledningskontorets utvecUingsavdelning att tillsammans med tekniska
förvaltningen ta fram förslag till fler parkeringsplatser i centrala Töreboda
tätort som även innefattar parkeringssituationen på torget.
Trafikingenjör Eva Berdenius lämnade vid utvecklingsutskottets sammanträde den 1 juni 2016 en redogörelse i ärendet. Parkeringsplatserna på

Torget, Östra Torggatan, Norra Torggatan, Drottninggatan/Skolgatan och
Parkgatan kan utökas med sammanlagt cirka 100 nya platser.

Utdragsbestyrkande
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TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-09

327

forts. Uu § 201

Utvecklingsutskottet beslutade den 1 juni 2016 att uppdra åt kommunledningskontorets utvecklingsavdelning att tillsammans med tekniska förvaltningen fortsätta arbetet med uppdraget om fler parkeringsplatser i
centrala Töreboda tätort och lämna förslag till parkeringsplatser i området
kring Vårdcentralen, Bergmansgården och Björkängsskolan tillsammans
med RKHF (Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening), Vårdcentralen,
Bergmansgården och Björkängsskolan. Uppdraget skulle redovisas senast
den 28 september 2016.

Plan- och exploateringschef Dan Harryzon lämnar en redogörelse i ärendet.

Ärendets beredning

Tekniska nämndens protokoll den 9 december 2014, § 287
Utredning om parkering i Töreboda tätort den 4 november 2014
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 januari 2015, § 3
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 januari 2015, § 3
Karta, Töreboda centrum, preliminär handling den 27 maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 113
Expedieras till;
Kommunchefen

Plan-och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Sekreteraren

4c
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 12

Dnr 2017/00015

Genomförande av cykelnätsplan Mariestads kommun år 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:


Ge verksamhet teknik igångsättningstillstånd till att genomföra åtgärder för 2017
enligt cykelnätsplanen enligt följande
o 2 500 tkr – upprustning av befintligt cykelnät
o 4 000 tkr – genomförande av nya sträckningar enligt cykelnätsplanen i
Mariestad



Finansiering sker genom omdisponering av 6 500 tkr från gatuavdelningens
investeringsram för cykelbanor, upprustning av befintliga - 2017 till ”projekt
2082 Cykelnätsplan

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Mariestads har antagit en cykelnätsplan som sträcker sig från
2015 till 2030. Syftet med cykelnätsplanen är att Mariestad ska få ett aktuellt
planeringsunderlag för cykeltrafiken. Åtgärdsförslagen samt prioriteringarna ska
underlätta det fortsatta arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder.
Cykelnätsplanen är ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar.
Cykelnätsplanen innehåller förslag till hur upprustning av cykelvägnätet ska ske samt
vilka nya sträckor som behövs fram till 2030.
I 2017 års investeringsbudget finns 6 500 tkr avsatta till cykelbanor, upprustning av
befintliga. Av detta föreslår verksamhet teknik att 2 500 tkr används för upprustning
av befintliga cykelbanor och att 4 000 tkr används till utbyggnad av cykelvägnätet
enligt cykelnätsplanen. Sedan tidigare finns beslut om att 400 tkr avsätts till
projektering av cykelväg mellan Ullervad och Jula, oklar status.
Enheten gata/trafik har tillsammans med projektavdelningen tittat på
cykelnätsplanen och föreslår att följande projekt på nya sträckor genomförs under
2017:


Muggebovägen, del 1 (B)



Storegårdsvägen (D)



Förrådsgatan, södra delen (delvis H)

Utöver detta planeras följande projekt:


Justerandes signatur

Tegelvägen del 2, avslut av exploateringsprojekt (C)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 12 (forts.)

Dnr 2017/00015

Underlag för beslut

Cykelnätsplan Mariestads kommun, 2015-2030.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och
projektledare Björn Isvi ” Genomförande av cykelnätsplan Mariestads kommun år
2017”.
Expedierats till:
Projektledare va/gata Björn Isvi
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg
Ekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Datum: 2017-01-04
Dnr: 2017/00015
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Genomförande av cykelnätsplan Mariestads
kommun år 2017
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
 Ge verksamhet teknik igångsättningstillstånd till att genomföra åtgärder
för 2017 enligt cykelnätsplanen enligt följande
o 2 500 tkr – upprustning av befintligt cykelnät
o 4 000 tkr – genomförande av nya sträckningar enligt cykelnätsplanen
i Mariestad


Finansiering sker genom omdisponering av 6 500 tkr från
gatuavdelningens investeringsram för cykelbanor, upprustning av
befintliga - 2017 till ”projekt 2082 Cykelnätsplan

Bakgrund
Kommunstyrelsen i Mariestads har antagit en cykelnätsplan som sträcker sig
från 2015 till 2030. Syftet med cykelnätsplanen är att Mariestad ska få ett
aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken. Åtgärdsförslagen samt
prioriteringarna ska underlätta det fortsatta arbetet med att genomföra
föreslagna åtgärder. Cykelnätsplanen är ett hjälpmedel för prioriteringar och
ekonomiska bedömningar. Cykelnätsplanen innehåller förslag till hur
upprustning av cykelvägnätet ska ske samt vilka nya sträckor som behövs fram
till 2030.
I 2017 års investeringsbudget finns 6 500 tkr avsatta till cykelbanor,
upprustning av befintliga. Av detta föreslår verksamhet teknik att
2 500 tkr används för upprustning av befintliga cykelbanor och att
4 000 tkr används till utbyggnad av cykelvägnätet enligt
cykelnätsplanen. Sedan tidigare finns beslut om att 400 tkr avsätts till
projektering av cykelväg mellan Ullervad och Jula, oklar status.
Enheten gata/trafik har tillsammans med projektavdelningen tittat på
cykelnätsplanen och föreslår att följande projekt på nya sträckor
genomförs under 2017:
 Muggebovägen, del 1 (B)

Sida
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Storegårdsvägen (D)
Förrådsgatan, södra delen (delvis H)

Utöver detta planeras följande projekt:
 Tegelvägen del 2, avslut av exploateringsprojekt (C)

Underlag för beslut
Cykelnätsplan Mariestads kommun, 2015-2030.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg
och projektledare Björn Isvi ” Genomförande av cykelnätsplan
Mariestads kommun år 2017”.

Hanna Lamberg
Enhetschef gata/trafik

Björn Isvi
Projektledare

CYKELNÄTSPLAN
Mariestads kommun 2015 - 2030

Cykelnätsplan för Mariestads kommun

1

Författare: Hanna Asp,
plan- och landskapsarkitekt

FÖRORD
Mariestad ska bli ett internationellt modellområde till
år 2030! Hållbara transporter är en del i ledet.
Att ta cykeln istället för bilen går i många fall snabbare
och är framförallt billigare samtidigt som det främjar
folkhälsan och stärker jämlikheten. Ett väl fungerande
cykelnät bidrar till detta.
Cykelnätsplanen sträcker sig fram till år 2030 och är
tänkt att fungera som ett beslutsunderlag för planering
och investering.

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande

Cykelnätsplan för Mariestads kommun
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Cykelnätsplan för Mariestads kommun

INLEDNING

Vision och mål
I Mariestad ska det finnas ett cykelnät som är sammanhängande, gent och välskött. Visionen är att antalet cyklister samt säkerheten ska öka. Målet är framförallt att öka cyklingen när det gäller korta resor samt
att förbättra barns möjlighet att gå och cykla till skolan, kompisar och fritidsaktivteter. För att motivera
fler att välja cykeln istället för bilen måste cykelnätet
vara väl utbyggt och av god kvalitet. Att fler cyklar
istället för att ta bilen är i linje med kommunens mål
för hållbarhet och folkhälsa eftersom både hälsa och
miljö förbättras.
Ytterligare ett viktigt mål är att koppla samman Mariestad med kommunens kransorter samt omkringliggande kommuner.
Turismen är en viktig näring i Mariestad och Skaraborg. Det är därför viktigt att även kunna erbjuda våra
turister ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning i kombination med cykelkartor, hyrcyklar mm.
Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare en
viktigt del till turistorten Mariestad. Motion och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många
håll. Inte bara turistena har nytta och glädje av dessa
saker, givetvis kommer det även invånarna till gagn.

Bakgrund
I Mariestads kommun svarar samtliga nämnder varje
år på vad de kan bidra med för att uppnå Vision 2030.
Ett av de fem målen för kommunstyrelsens verksam-

heter 2015 är att ta fram en cykelnätsplan för Mariestads tätort och landsbygd.
Investeringsplanen för år 2016 med plan år 2018
innehåller avsatta medel för upprustning av gång- och
cykelnätet.

cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för till exempel vägvisning och cykelparkering.

Gällande översiktsplan för Mariestads kommun antogs 2003. Under 2015 kommer arbetet med att aktalisera kommunens översiktsplan att påbörjas. Cykelnätsplanen ska vara ett underlag till detta arbete så att
cykelfrågan finns med redan i planeringsskedet.

Syfte och omfattning
Syftet med cykelnätsplanen är att Mariestad ska få ett
aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken. Åtgärdsförslag samt prioritering ska underlätta det fortsatta
arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Cykelnätsplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar
och ekonomiska bedömningar.
Planen är inriktad på att öka cyklandet i Mariestads
kommun med hjälp av fysiska åtgärder. Åtgärderna i
planen syftar främst till att öka vardagscyklingen hos
invånarna, alltså cyklandet till och från arbete, skola
och fritidsaktiviteter. Fritidscykling och turiststråk är
inte lika högt prioriterade i denna plan även om detta
ändå omtalas.
Cykelplanen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett huvudnät
för cykeltrafiken och förslag till platser och ställen där

Cykelnätsplan för Mariestads kommun
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OM CYKLING

Hälsofrämjande
De flesta av oss måste resa från hemmet till arbetsplatsen/skolan. Den som har kortare sträcka än 10 km kan
oftast cykla till och från jobbet/skolan utan att detta
tar någon extra tid jämfört med att åka bil. Att cykla är
att investera i din hälsa, både den fysiska och den mentala, på ett skonsamt men effektivt sätt. Skaderisken
är dessutom mycket liten och du kan cykla året runt.
Den som cyklar regelbundet får:
• ökad prestationsförmåga
• bättre sömn
• ökad koncentrationsförmåga
• minskad sjukfrånvaro
• ökad livslängd
• minskning av hjärt- och kärlsjukdomar
• ökad säkerhet för cyklister när fler cyklar

Miljönytta
Cykeln är ett utmärkt sätt att vara mobil men med
en minimal negativ påverkan på miljön och klimatet.
Förutom den energi som krävs för tillverknings- och
distributionsprocessen är cykeln ett fordon som är fritt
från utsläpp av växthusgas och skadliga partiklar, och är
dessutom mycket tyst i jämförelse med motorfordon.
Vägtrafiken är den dominerande källan till kväveoxider där människor vistas. Man räknar med att ungefär
lika många människor dör i Sverige varje år till följd av
trafikens luftföroreningar som av trafikolyckor.
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Cancerogena partiklar från avgaser, däck- och vägslitage är en annan växande hälsorisk. Vägtrafiken släpper
också ut koldioxid som på ganska kort tid kan leda till
dramatiska förändringar i det globala klimatet. Även
bullret är ett stort miljö- och hälsoproblem.
En ökad cykelanvändning skapar bättre förutsättningar för en tystare, vackrare och mera levande stadsbild.
Därför är det viktigt att människor i så stor utsträckning som möjligt använder färdmedel som inte belastar miljön ytterligare. Det är det man menar med ett
långsiktigt hållbart transportsystem.
Om fler väljer cykeln som sitt främsta fordon så leder
det till:
• minskade avgasutsläpp och bättre luftkvalitet
• lägre utsläpp av koldioxid
• minskat trafikbuller och fridfullare gatumiljö
• attraktivare städer
• minskad trängsel på gatorna
• säkrare trafik

Ekonomiskt
Cykling ger ekonomisk samhällsnytta. Det är inte
bara ekonomiskt fördelaktigt för dig som cyklar, utan
hela Sveriges ekonomi vinner på att flera ställer bilen
till förmån för cykeln. Cykelinfrastruktur är mycket
billigare än infrastruktur för bilar eller kollektivtrafik.
De stora hälsofördelarna med cykling bidrar även till
minskade vårdkostnader för samhället.

Ökad användning av cykel leder till:
• bättre privatekonomi
• minskat resursslöseri
• samhällsekonomisk vinning med lägre kostnader
för medicin och sjukvård
• minskad sjukfrånvaro
• attraktivare och bättre fungerande städer

Regler för cyklister
Gågata

Gångfartsområde

Infartsförbud

Man ska inte cykla på gågator och
torg utan bör istället leda sin cykel
över dessa platser.

Inom gångfartsområde sker all
trafik på de gåendes villkor. Fordon ska väja för gående.

På enkelriktade gator och vid infartsförbud gäller samma trafikregler för alla fordon.

Motorfordonstrafik förbjuden
Skyltning för motorfordonstrafik
förbjuden gäller inte cykel eftersom det inte är ett motorfordon.

Utrustning cykel
Följande säkerhetsbestämmelser gäller för cykeln:
Cykelhjälm
Barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm
när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.
Bromsar
På en vanlig cykel ska det finnas färdbroms som ska
kunna minska farten och få cykeln att stanna säkert
och snabbt.
Ringklocka
Ringklocka är obligatorisk.
Reflexer och lyktor
Belysning och reflexer krävs bara vid färd under mörker. Cykel som leds av gående eller vid färd dagtid omfattas inte av följande krav:
• en lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och
tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.
Baklyktan får vara av blinkande typ om den blinkar med minst 200 blinkningar/minut.
• strålkastare framtill som kan avger vitt eller gult
ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller

•

•
•
•

en lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus
framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300
meter.
röd reflex baktill.
vit reflex framtill.
vit eller orangegul reflex åt sidan.

En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt
eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om reflex
saknas.
Skjutsning
På cykeln får inte färdas fler personer än vad cykeln
är byggd för. Men om cykeln har lämpliga säten och
effektiva ekerskydd får man:
• när man är 15 år skjutsa ett barn under 10 år.
• när man är 18 år skjutsa två barn under 6 år.
Däck
Något lagkrav på vinterdäck vid vinterväglag finns
inte för cyklar. Dubbade däck gör dock vintercyklingen säkrare. Cykelturen går lättare med dubbdäck på
både hårt packad eller lös snö samt på is.

Cykelnätsplan för Mariestads kommun
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Trygghet och säkerhet
Mariestad är en säker och trygg kommun vilket innebär att vi ska arbeta för att miljön vi vistas i är och
förblir säker och trygg för våra kommuninvånare. Förutom att gång- och cykelvägarna ska vara trafiksäkra så
ska de också upplevas som trygga.

Tillgänglighet och jämställdhet
Det är viktigt att man har tillgänglighet i åtanke vid
planering av nya gång- och cykelvägar men även när
det gäller underhåll av det befintliga nätet.
Exempel på åtgärder kan vara avfasning av trottoarkanter (även en framkomlighets- och säkerhetsfråga), bra
utformad skyltning och vilplatser vid branta partier.
Kvinnor och barn förflyttar sig i regel mer lokalt vilket
gör att de går och cyklar mer än män. Av den anledningen kan en satsning på gång- och cykelvägar även
verka positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Underhåll
Cykeltrafiken utgör en naturlig del av kommunens
totala trafikarbete och ska vara jämställd med övriga
trafikslag vad gäller drift och underhåll. Drift och underhåll av cykelvägar, cykelparkeringar, cykelvägvisning etc. är på många ställen eftersatt. Samtidigt kan
det konstateras att många cyklister skadas p.g.a. brister
just i detta avseende.
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Det ska vara lättare att ta cykeln än att ta bilen, därför
bör gång- och cykelvägarna prioriteras när det gäller
snöröjning och sandning vid halka. På våren ska det
skyndsamt sopas och repareras sprickbildningar som
tjällossningen orsakat. Sprickorna kan annars orsaka
allvarliga cykelolyckor då cykelhjulen kilar fast. Eftersom cykeln är ett instabilt fordon och är känsligt för
hinder i vägbanan är det särskilt viktigt, för att undvika
olyckor, att det är bra skick på gång- och cykelvägen.

Skyltning och information
Skyltningen för cyklister och gående är i många fall
bristfällig. Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del
av orienterbarheten för cyklister. Det ger både nyinflyttade, övriga invånare och besökare bättre möjligheter att orientera sig och hitta snabba, säkra vägar.
Vägvisningen markerar cyklisternas plats i transportsystemet och fungerar även som marknadsföring av
cykeln. Det visar att kommunen ser seriöst på cykeln
som ett alternativt färdmedel.
För att det ska bli enklare att cykla och för att stråken
ska hänga ihop måste skyltning och information bli
bättre. Bra och tydlig information om stråkens sträckning gör att det blir enklare och därmed mer attraktivt
att cykla.

Cykelparkering och service
Attraktiva cykelparkeringar är viktiga för att öka cyklingen. En bra cykelparkering behöver vara lättillgänglig, klimatskyddad och utformad så att stöldrisken minimeras. Läget, närheten och på vägen till målet är en
av de viktigaste aspekterna. Cykelparkeringen måste
också vara användbar och antalet platser tillräckliga.
En annan aspekt är cykelparkeringens yteffektivitet:
varje parkerad cykel tar mycket mindre plats än en
parkerad bil. På så sätt kan yta tillgängliggöras för alla i
en stad istället för parkerade bilar. Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) har tagit fram en sammanställning av exempel där parkering används som styrmedel
för hållbar stadsutveckling.

Stadsbidrag
Varje år kan kommunen ansöka om statlig medfinansiering (stadsbidrag) till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar. När det gäller
cykelvägar prioriteras åtgärder som utökar och binder
samman befintligt nät. Söks varje år.
Beroende på vilka sträckor som kommunen får stadsbidrag för kan därför föreslagen prioriteringsordningen komma att ändras över tid.

NULÄGESKARTA

Centralorten
Gc-nätet i Mariestad samt dess olika beläggningar, inventerade hösten 2015. Inventeringen innefattar även
status på gc-nätet (se karta sidan 11) med detaljerade
åtgärdsförslag för varje sträcka.
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER SAMT PRIORITERING

Säkra övergångar/passager
På en del ställen där det finns bra cykelväg saknas säkra
övergångar eller passager. Detta skall därför alltid tillskapas vid nyetablering. Vid upprustning av befintlig
gc-väg skall utpekade osäkra övergångar längs aktuell
sträcka åtgärdas.

Belysning
Många av våra cykelvägar inom tätorterna är belysta.
Några viktiga stråk saknar dock belysning idag. Huvudprincipen är att alla tillkommande cykelvägar i tätbebyggt område belyses. Vänerenergi som ansvarar för
belysningen i vår kommun håller på att succesivt byta
ut all belysning till LED, detta gäller även gc-vägar.

Upprustning befintlig nät Mariestad
Kartan intill visar status på befintliga gc-nätet i Mariestad enligt inventering gjord i tätorten ht-15.
2016
• Alla röda sträckor, i första hand längre stråk och
i andra hand kortare. Stråk runt Lockerudsskolan
utförs 2017 enligt tidigare beslut.
2017 - 2020
• Röda sträckor runt Lockerudsskolan.
•

Vid Trädgårdens skola längs Tidan

•

Gula sträckor, precis bedömning finns i cykelnätsinventeringen.

Cykelnätsplan för Mariestads kommun
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Efter 2020
• Översyn av gröna sträckor, precis bedömning
finns i cykelnätsinventeringen.

2018
• H. Förrådsgatan, del 2 (sökt stadsbidrag)
•

I. Kolarebacksvägen (sökt stadsbidrag)

Upprustning befintligt nät landsbygd

•

J. Norra Kolarestigen

•

Sjötorp, strandpromenaden (finns utpekat i utvecklingsplanen för Sjötorp)

2019 - 2030
• K. Mariagatan/Norra vägen

•

Mariestad - Berga, förbättrat vägunderlag

•

L. Muggebovägen, del 2

•

M. Koppling över Tidan vid Fiskeklubben

•

N. Längs Marieforsleden, sydvästra delen

•

O. Tidanpromenaden, förlängningen Förrådsgatan

•

P. Johannesberg

Nya sträckningar Mariestad
Nedan listas förslag över nya sträckningar som ska
binda samman det befintlig nätet (se karta nästa sida).
Den sista underrubriken 2019 - 2030 listar bla de
sträckor som finns med i FÖP Mariestad och som inte
föreslås utföras de närmsta tre åren utan vid senare tillfälle.

Nya sträckningar landsbygd

2016
• A. Södra vägen (delvis beviljat stadsbidrag)

•

Ullervad, koppla samman saknade delar längs
Ullervadsvägen

•

B. Muggebovägen, del 1

•

•

C. Tegelvägen, del 2

Ullervad - Jula (samfinansieringsavtal med TRV
måste tecknas)

•

Hasslerör - Sjötorp (samfinansieringsavtal med
TRV måste tecknas)

•

Hassle - Hasslerör

•

Tidavads skola - Skogsbovallen

•

Mariestad - Töreboda

2017
• D. Storegårdsvägen (sökt stadsbidrag)
•

E. Sjöhagaparken

•

F. Västra vägen/Bråtenvägen, saknad del

•

G. Bruksvägen
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Karta nya sträckningar Mariestad
Kartan visar inte exakt var sträckningarna kommer gå,
det bestäms i vidare arbete.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 13

Dnr 2016/00663

Trafikljus vid övergångsställe på Stockholmsvägen vid ICA
Oxen i Mariestad
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden har tagit del av utredningen och beslutar att inte uppföra ett
trafikljus vid övergångstället på Stockholmsvägen vid Ica Oxen.
Bakgrund

Efter yrkande från Sune B Jansson (C), har Tekniska nämnden gett verksamhet
teknik i uppdrag att utreda möjligheten att uppföra ett trafikljus vid övergångsstället
vid Ica Oxen på Stockholmsvägen.
Övergångstället vid Ica Oxen är idag ett så kallat obevakat övergångställe då det
saknar trafiksignal. Vid dessa ska fordonsföraren alltid anpassa hastigheten och om
nödvändigt stanna när gående är på väg ut på eller är på väg att korsa
övergångsstället. Övergångsstället är utformat med en upphöjning samt förstärkt
med blinkande skyltar för att uppmärksamma bilister på att oskyddade trafikanter
ämnar korsa gatan.
Korsningen Stockholmsvägen/Viktoriagatan är tidvis vältrafikerad av både fordon
och fotgängare. Under 2016 gjordes två trafikmätningar på Stockholmsvägen som
visar att vid vattentornet passerar 5525 fordon/dygn och nere vid
järnvägsövergången ligger trafikflödet på 7257 fordon/dygn.
Syftet med signalreglering av ett övergångsställe eller cykelöverfart är att höja
tillgänglighet för GC-trafik och/eller öka framkomlighet för fordonstrafik samt att
öka trafiksäkerheten. Signaler anses också öka tryggheten för många grupper t ex
barn och synskadade. Det är dock inte självklart att en ökad säkerhet uppnås. En
ökad trafiksäkerhet uppnås endast om trafikanterna observerar signalerna, förstår
deras innebörd och åtlyder dem. Därför är det mycket viktigt att anläggningen ges en
god utformning vad gäller signalplacering, detektorbestyckning, passande tidsättning
och en lämplig driftform. Vid måttliga trafikmängder innebär en signalreglering oftast
ökade fördröjningar för trafikanterna. Den kan dessutom i vissa fall ge en falsk
trygghetskänsla. Många fotgängare som skadas i signalreglerade korsningar har gått
mot rött.
Signalreglerade gc-överfarter ger i genomsnitt en reducering av antalet
personskadeolyckor på 5-10 % på övergångsstället samt inom ett område av 50 meter
jämfört med de icke signalreglerade. Ser man bara på övergångstället, minskar det
med 27 %, medan det finns en tendens att olyckorna ökar något i omkringliggande
område. Med enbart en trafiksignal anses ej övergångsstället hastighetssäkrat då det
krävs upphöjning för att garantera att hastigheten i konfliktpunkten ej överstiger 30
km/h.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 2

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 13 (forts.)

Dnr 2016/00663

Jämförelser i framkomlighet har genomförts mellan signalreglerade och obevakade
övergångsställen. Dessa bygger på att fordon lämnar fotgängarna företräde vid
obevakade övergångställen. Jämförelsen visar att fotgängarna generellt sett får bättre
framkomlighet vid oreglerade övergångsställen medan fordonen erhåller bästa
framkomlighet vid signalreglerade övergångsställen om de är samordnade med övriga
trafiksignaler.
Gångsignalen kan förväntas ge positiv effekt med olycksreduktion av personskador
om:
• Signalen är lämpligt utformad, har mittrefug och ligger intill andra signalregleringar
• Gatan är bred, minst 15 m
• Motorfordonstrafiken samtidigt är stor, minst 13 000 fordon/dygn
Med anledning av ovanstående anser verksamhet teknik att övergångsstället på
Stockholmsvägen vid Ica Oxen ska ha kvar sin nuvarande utformning då det skulle
innebära en försämring av trafiksäkerheten och framkomligheten för fotgängarna om
trafiksignaler infördes.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn 2016-10-11, § 196.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ” Trafikljus vid
övergångsställe på Stockholmsvägen vid ICA Oxen i Mariestad”.
Expedierats till:
Enhetschef va/gata Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-04
Dnr: 2016/00663
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Trafikljus vid övergångsställe på
Stockholmsvägen vid ICA Oxen i Mariestad
Förslag till beslut
Tekniska nämnden har tagit del av utredningen och beslutar att inte
uppföra ett trafikljus vid övergångstället på Stockholmsvägen vid Ica
Oxen.

Bakgrund
Efter yrkande från Sune B Jansson (C), har Tekniska nämnden gett verksamhet
teknik i uppdrag att utreda möjligheten att uppföra ett trafikljus vid
övergångsstället vid Ica Oxen på Stockholmsvägen.
Övergångstället vid Ica Oxen är idag ett så kallat obevakat övergångställe då det
saknar trafiksignal. Vid dessa ska fordonsföraren alltid anpassa hastigheten och
om nödvändigt stanna när gående är på väg ut på eller är på väg att korsa
övergångsstället. Övergångsstället är utformat med en upphöjning samt
förstärkt med blinkande skyltar för att uppmärksamma bilister på att oskyddade
trafikanter ämnar korsa gatan.
Korsningen Stockholmsvägen/Viktoriagatan är tidvis vältrafikerad av både
fordon och fotgängare. Under 2016 gjordes två trafikmätningar på
Stockholmsvägen som visar att vid vattentornet passerar 5525 fordon/dygn och
nere vid järnvägsövergången ligger trafikflödet på 7257 fordon/dygn.
Syftet med signalreglering av ett övergångsställe eller cykelöverfart är att höja
tillgänglighet för GC-trafik och/eller öka framkomlighet för fordonstrafik samt
att öka trafiksäkerheten. Signaler anses också öka tryggheten för många grupper
t ex barn och synskadade. Det är dock inte självklart att en ökad säkerhet
uppnås. En ökad trafiksäkerhet uppnås endast om trafikanterna observerar
signalerna, förstår deras innebörd och åtlyder dem. Därför är det mycket viktigt
att anläggningen ges en god utformning vad gäller signalplacering,
detektorbestyckning, passande tidsättning och en lämplig driftform. Vid
måttliga trafikmängder innebär en signalreglering oftast ökade fördröjningar för
trafikanterna. Den kan dessutom i vissa fall ge en falsk trygghetskänsla.
Många fotgängare som skadas i signalreglerade korsningar har gått mot rött.

Sida

2(2)

Signalreglerade gc-överfarter ger i genomsnitt en reducering av antalet
personskadeolyckor på 5-10 % på övergångsstället samt inom ett område av 50
meter jämfört med de icke signalreglerade. Ser man bara på övergångstället,
minskar det med 27 %, medan det finns en tendens att olyckorna ökar något i
omkringliggande område. Med enbart en trafiksignal anses ej övergångsstället
hastighetssäkrat då det krävs upphöjning för att garantera att hastigheten i
konfliktpunkten ej överstiger 30 km/h.
Jämförelser i framkomlighet har genomförts mellan signalreglerade och
obevakade övergångsställen. Dessa bygger på att fordon lämnar fotgängarna
företräde vid obevakade övergångställen. Jämförelsen visar att fotgängarna
generellt sett får bättre framkomlighet vid oreglerade övergångsställen medan
fordonen erhåller bästa framkomlighet vid signalreglerade övergångsställen om
de är samordnade med övriga trafiksignaler.
Gångsignalen kan förväntas ge positiv effekt med olycksreduktion av
personskador om:
• Signalen är lämpligt utformad, har mittrefug och ligger intill andra
signalregleringar
• Gatan är bred, minst 15 m
• Motorfordonstrafiken samtidigt är stor, minst 13 000 fordon/dygn
Med anledning av ovanstående anser verksamhet teknik att övergångsstället på
Stockholmsvägen vid Ica Oxen ska ha kvar sin nuvarande utformning då det
skulle innebära en försämring av trafiksäkerheten och framkomligheten för
fotgängarna om trafiksignaler infördes.

Underlag för beslut
Protokollsutdrag Tn 2016-10-11, § 196.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”
Trafikljus vid övergångsställe på Stockholmsvägen vid ICA Oxen i Mariestad”.

Hanna Lamberg
Enhetschef gata/trafik

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-11

Sida 1

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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 14

Dnr 2015/00543

Avskrivning av ärende - Riktlinjer för medfinansiering av
tillgänglighetsanpassning genom ramper i MTG
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att avskriva uppdraget att ta fram riktlinjer för
medfinansiering av tillgänglighetsanpassade ramper till butiker och lokaler inom
MTG.
Bakgrund

Det finns krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas för att skapa god
tillgänglighet till staden och dess utbud. Enkelt avhjälpta hinder kan vara
tillgänglighetsanpassning av ett övergångsställe eller uppförande av en ram till en
entré. Ansvaret för att uppfylla kraven på tillgänglighet till t.ex. butiker och lokaler
ligger helt på fastighetsägaren.
Tekniska nämnden gav 2015-12-08, § 276, verksamhet teknik i uppdrag att ta fram
riktlinjer för medfinansiering av tillgänglighetsanpassade ramper till butiker och
lokaler inom MTG. Motivet till uppdraget var bland annat att öka takten på
tillgänglighetsarbetet samt att större krav skulle kunna ställas på utformning och
materialval.
Verksamhet teknik har tittat på uppdraget och kommit fram till att lagstiftningen är
tydlig med att det är fastighetsägarens ansvar att följa de krav som finns på
tillgänglighet. Vidare är det svårt för kommunen att gå in och medfinansiera vissa
fastighetsägare då det kan strida mot kommunallagen och lika behandlingsprincipen.
Verksamhet teknik har varit i kontakt med andra kommuner för att se om liknande
upplägg finns, där kommunen går in med medfinansiering till
tillgänglighetsanpassning av fastigheter. Det förkommer inte i någon av de
kommuner som verksamheten har varit i kontakt med. Det som förekommer är dock
att kommunen kan utföra tillgänglighetsanpassningar åt fastighetsägare i samband
med större ombyggnadsprojekt av gaturummet där fastighetsägaren betalar sin del.
Med anledning av detta föreslår verksamhet teknik att uppdraget avskrivs i sin helhet.
Underlag för beslut

Beslut Tn2015-12-08, § 276.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ” Avskrivning
av uppdrag - Riktlinjer för medfinansiering av tillgänglighetsanpassning genom
ramper i MTG”.
Expedierats till:
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-04
Dnr: 2015/00543
Sida: 1 (2)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Avskrivning av uppdrag - Riktlinjer för
medfinansiering av tillgänglighetsanpassning
genom ramper i MTG
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att avskriva uppdraget att ta fram riktlinjer för
medfinansiering av tillgänglighetsanpassade ramper till butiker och lokaler inom
MTG.

Bakgrund
Det finns krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas för att skapa god
tillgänglighet till staden och dess utbud. Enkelt avhjälpta hinder kan vara
tillgänglighetsanpassning av ett övergångsställe eller uppförande av en ram till
en entré. Ansvaret för att uppfylla kraven på tillgänglighet till t.ex. butiker och
lokaler ligger helt på fastighetsägaren.
Tekniska nämnden gav 2015-12-08, § 276, verksamhet teknik i uppdrag att ta
fram riktlinjer för medfinansiering av tillgänglighetsanpassade ramper till
butiker och lokaler inom MTG. Motivet till uppdraget var bland annat att öka
takten på tillgänglighetsarbetet samt att större krav skulle kunna ställas på
utformning och materialval.
Verksamhet teknik har tittat på uppdraget och kommit fram till att
lagstiftningen är tydlig med att det är fastighetsägarens ansvar att följa de krav
som finns på tillgänglighet. Vidare är det svårt för kommunen att gå in och
medfinansiera vissa fastighetsägare då det kan strida mot kommunallagen och
lika behandlingsprincipen. Verksamhet teknik har varit i kontakt med andra
kommuner för att se om liknande upplägg finns, där kommunen går in med
medfinansiering till tillgänglighetsanpassning av fastigheter. Det förkommer
inte i någon av de kommunen som verksamheten har varit i kontakt med. Det
som förekommer är dock att kommunen kan utföra tillgänglighetsanpassningar
åt fastighetsägare i samband med större ombyggnadsprojekt av gaturummet där
fastighetsägaren betalar sin del.
Med anledning av detta föreslår verksamhet teknik att uppdraget avskrivs i sin
helhet.
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Underlag för beslut
Beslut Tn2015-12-08, § 276.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”
Avskrivning av uppdrag - Riktlinjer för medfinansiering av
tillgänglighetsanpassning genom ramper i MTG”.

Hanna Lamberg
Enhetschef gata/trafik

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-08

Sida 17

Tekniska nämnden
Tn § 276

TN 2015/543

Begäran om uppdrag att ta fram riktlinjer för medfinansiering av tillgänglighetsanpassning genom ramper i Mariestads stadskärna
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att ta fram riktlinjer för
medfinansiering av tillgänglighetsanpassade ramper till butiker och lokaler.
Riktlinjerna ska utarbetas så att de gäller i alla MTG-kommunerna.
Bakgrund

Det finns krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas för att skapa god tillgänglighet till
staden och dess utbud. Enkelt avhjälpta hinder kan vara tillgänglighetsanpassning av ett
övergångsställe eller uppförande av en ramp till en entré.
I Mariestads stadskärna/Gamla staden finns en bebyggelse där många lokaler saknar tillgängliga entréer på grund av nivåskillnader. För att uppfylla tillgänglighetskraven krävs åtgärder i form av t.ex. ramper. För att bibehålla stadsbyggnadskvalitéerna i stadskärnan och
den genuina känslan men ändå få en tillgänglighet är det önskvärt att tillgänglighetanpassningen utförs med vissa krav på utformning och materialval.
Med anledning av krav på tillgänglighetsanpassning har det inkommit frågor från fastighetsägare om möjlighet till bidrag/medfinansiering till att uppföra ramper till lokaler. Kommunen har ingen skyldighet att bidra till enskilda fastighetsägare, men om kommunen vill ställa
krav på utförandet/utformningen så är det rimligt att titta på möjligheten att bidra ekonomiskt.
Med anledning av inkomna förfrågningar och de krav som finns i lagstiftningen på tillgänglighet samt kopplat till utformningen/gestaltningen önskar Verksamhet teknik att få ta fram
riktlinjer för medfinansiering av tillgänglighetsanpassning. Detta inom ett definierat område
med motivering att kunna ställa krav på utformning och materialval.
Vid ett antagande av riktlinjerna tas bidrag inom tilldelad ram för tillgänglighet i gatuavdelningens investeringsbudget.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med ändringen att ”i Mariestads stadskärna” stryks samt att ” Riktlinjerna ska utarbetas så att de gäller i alla MTG-kommunerna”
tillkommer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-08

Sida 18

Tekniska nämnden
Tn § 276 (forts.)

TN 2015/543

Behandling på sammanträdet

Ledamot Mats Karlsson (MP) yrkar att riktlinjer för medfinansiering av tillgänglighetsanpassade ramper till butiker och lokaler ska gälla för hela Mariestads kommun.
Ledamot Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att riktlinjerna för medfinansiering av tillgänglighetsanpassade ramper till butiker och lokaler ska utarbetas så att de gäller i alla MTGkommunerna.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att ”i Mariestads stadkärna” stryks
samt att riktlinjerna ska utarbetas så att de gäller i alla MTG-kommunerna.
Linn Brandström (M) tillstyrker Michaelsen Gunnarssons (S) yrkande.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer förslagen mot varandra och finner
att tekniska nämnden beslutar enligt eget förslag.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg och VA- och gatuchef Michael
Nordin ” Tjänsteskrivelse gällande uppdrag att ta fram riktlinjer för medfinansiering av tillgänglighetsanpassning genom ramper”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Gatuingenjör Hanna Lamberg
VA- och gatuchef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 15

Dnr 2016/00142

Trafiksituation kring kommunens skolor i Gullspång
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden



Tekniska nämnden överlämnar informationen till kommunstyrelsen i Gullspång.



Tekniska nämnden uppdrar åt verksamhet teknik att genomföra de åtgärder som
föreslås.

Bakgrund

Vid kommunstyrelsen arbetsutskott den 17 februari 2016 fick verksamhet teknik i
uppdrag att utreda trafiksituationen runt Gullstenskolan. Skolans rektorer är starkt
oroade över bland annat hastigheten och har önskemål om 30 km/tim på gatorna
runt skolan. Kommunstyrelsen gjorde den 4 maj 2016 ett tillägg att se över
trafiksäkerheten/parkering på alla förskolor/skolor i kommunen.
Ärendet lyftes på ett dialogmöte den 16 november 2016 för förtydligande om vilka
problem som upplevs och vad som avsågs med uppdraget.
Vid dialogmötet uppkom följande synpunkter/förtydliganden:
Hova


På grund av ombyggnationerna av E20 kommer skolan/förskolans
anslutningar/utemiljöer att byggs om



Förskolan Bikupan ska flytta

Otterbäcken


Vid Gallernäset/förskolan Näckrosen upplevs problem med parkeringen

Gullspång


Vid Förskolan Lysmasken upplevs problem med parkering



Vid Gullstensskolan finns framför allt önskemål om 30 km/tim från
verksamheten

Det ofta är hårt tryck vid skolor vid lämning på morgonen då många kommer under
samma tid. Samma problem finns oftast inte på eftermiddagen då hämtning sker mer
utspritt. För god trafikmiljö kring skolor/förskolor kan kommunen införa olika
trafikregler (parkeringsförbud, tidsbegränsad parkering mm) samt övervaka detta.
Hastigheter övervakas av polisen. Det är även viktigt med information från skolan till
föräldrar/personal om vad som gäller kring skolan vid lämning/hämtning/parkering
och hur man vill ha miljön för de barn som går och cyklar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 2

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 15 (forts.)

Dnr 2016/00142

Utifrån tillkommande uppgifter i samband med dialogmötet har verksamhet teknik
uppmärksammat följande behov av åtgärder:


Otterbäcken, Gallernäset/förskolan Näckrosen – dialog har förts med
fastighetsavdelningen och det har framkommit att det finns behov av ny
parkeringsyta utmed Kajakvägen på grund av fler resande med bil i samband
med vuxen/SFI-utbildning.



Gullspång, Förskolan Lysmasken – dialog har förts med
fastighetsavdelningen om att se över fler parkeringsmöjligheter samt tydligare
skyltning framförallt för lämning/hämtning av barn.



Gullspång, Gullstenskolan – åtgärder har vidtagits för ökad säkerhet kring
skolan under senare år med bland annat ny busshållplats, förbud mot tung
trafik på Stampargatan, stannandeförbud på Skolgatan. Behov/önskemål
finns om att införa hastighetsbegränsningar kring skolan.

Verksamhet teknik föreslår följande åtgärder:


Befintlig parkeringsplats på Kajakvägen utökas samt förses med tydlig
skyltning



Befintliga parkeringsytor tydliggörs och markeras på Villagatan vid förskolan
Lysmasken



30 km/tim införs på Skolgatan mellan Storgatan och Stampargatan och
rekommenderad 30 km/tim utökas på större del av Stampargatan



vidare dialog förs med verksamheten på Gullstensskolan för att titta på
behov av ytterligare åtgärder t ex i form av avlämningsplatser mm.

Åtgärderna planeras att genomföras under våren 2017 inom tilldelad driftbudget.
På grund av utbyggnaden av E20 i Hova föreslås inga förändringar vid förskolorna
Mars och Pluto sam vid Regnbågsskolan i nuläget.
Underlag för beslut

Protokoll KS 2016-05-04 § 127.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och
trafikingenjör Marie Andersson ” Trafiksituation kring kommunens skolor i
Gullspång”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg,
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum: 2017-01-04
Dnr: 2016/00142
Sida: 1 (3)

Verksamhet teknik

Tekniska nämnden

Trafiksituation kring kommunens skolor i
Gullspång
Förslag till beslut


Tekniska nämnden överlämnar informationen till kommunstyrelsen i
Gullspång.



Tekniska nämnden uppdrar åt verksamhet teknik att genomföra de
åtgärder som föreslås.

Bakgrund
Vid kommunstyrelsen arbetsutskott den 17 februari 2016 fick
verksamhet teknik i uppdrag att utreda trafiksituationen runt
Gullstenskolan. Skolans rektorer är starkt oroade över bland annat
hastigheten och har önskemål om 30 km/tim på gatorna runt skolan.
Kommunstyrelsen gjorde den 4 maj 2016 ett tillägg att se över
trafiksäkerheten/parkering på alla förskolor/skolor i kommunen.
Ärendet lyftes på ett dialogmöte den 16 november 2016 för
förtydligande om vilka problem som upplevs och vad som avsågs
med uppdraget.
Vid dialogmötet uppkom följande synpunkter/förtydliganden:
Hova
– På grund av ombyggnationerna av E20 kommer
skolan/förskolans anslutningar/utemiljöer att byggs om
– Förskolan Bikupan ska flytta
Otterbäcken
– Vid Gallernäset/förskolan Näckrosen upplevs problem med
parkeringen
Gullspång
– Vid Förskolan Lysmasken upplevs problem med parkering
– Vid Gullstensskolan finns framför allt önskemål om 30
km/tim från verksamheten
Det ofta är hårt tryck vid skolor vid lämning på morgonen då många
kommer under samma tid. Samma problem finns oftast inte på
eftermiddagen då hämtning sker mer utspritt. För god trafikmiljö
kring skolor/förskolor kan kommunen införa olika trafikregler

Sida
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(parkeringsförbud, tidsbegränsad parkering mm) samt övervaka detta.
Hastigheter övervakas av polisen. Det är även viktigt med
information från skolan till föräldrar/personal om vad som gäller
kring skolan vid lämning/hämtning/parkering och hur man vill ha
miljön för de barn som går och cyklar.
Utifrån tillkommande uppgifter i samband med dialogmötet har
verksamhet teknik uppmärksammat följande behov av åtgärder:
 Otterbäcken, Gallernäset/förskolan Näckrosen – dialog har
förts med fastighetsavdelningen och det har framkommit att
det finns behov av ny parkeringsyta utmed Kajakvägen på
grund av fler resande med bil i samband med vuxen/SFIutbildning.
 Gullspång, Förskolan Lysmasken – dialog har förts med
fastighetsavdelningen om att se över fler
parkeringsmöjligheter samt tydligare skyltning framförallt för
lämning/hämtning av barn.
 Gullspång, Gullstenskolan – åtgärder har vidtagits för ökad
säkerhet kring skolan under senare år med bland annat ny
busshållplats, förbud mot tung trafik på Stampargatan,
stannandeförbud på Skolgatan. Behov/önskemål finns om att
införa hastighetsbegränsningar kring skolan.
Verksamhet teknik föreslår följande åtgärder:
 Befintlig parkeringsplats på Kajakvägen utökas samt förses
med tydlig skyltning
 Befintliga parkeringsytor tydliggörs och markeras på
Villagatan vid förskolan Lysmasken
 30 km/tim införs på Skolgatan mellan Storgatan och
Stampargatan och rekommenderad 30 km/tim utökas på
större del av Stampargatan
 vidare dialog förs med verksamheten på Gullstensskolan för
att titta på behov av ytterligare åtgärder t ex i form av
avlämningsplatser mm.
Åtgärderna planeras att genomföras under våren 2017 inom tilldelad
driftbudget.
På grund av utbyggnaden av E20 i Hova föreslås inga förändringar
vid förskolorna Mars och Pluto sam vid Regnbågsskolan i nuläget.

Underlag för beslut
Protokoll KS 2016-05-04 § 127.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg
och trafikingenjör Marie Andersson ” Trafiksituation kring
kommunens skolor i Gullspång”.
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Hanna Lamberg
Enhetschef gata/trafik

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Marie Andersson
Trafikingenjör

Kommunstyrelsen

Datum:

2016-05-04 kl 13:00

Plats:

Nämndrummet

KS § 127

Protokollsutdrag
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Trafiksituationen kring kommunens skolor

KS 2016/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera kommunstyrelsens arbetsutskotts
beslut 2016-02-17 § 37 med att förvaltningen får i uppdrag att se över
trafiksäkerhet/parkering för alla förskolor/skolor i kommunen.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över
trafiksäkerheten/parkering för alla förskolor/skolor i kommunen.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget yrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-17 § 37 uppdragit åt tekniska nämnden
att utreda trafiksituationen runt Gullstensskolan i Gullspång snarast.
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2016-01-14 § 10.
Trafiksituationen runt Gullstensskolan är inte tillfredsställande och vid vissa
tidpunkter under dagen är området tungt trafikerat. Föräldrar lämnar/hämtar sina
barn och stannar då ofta där det är förbjudet att stanna. Detta trots tydlig skyltning
om stoppförbud.
Skolans rektorer är båda starkt oroade för elevernas säkerhet. Det har även inkommit
klagomål/synpunkter från oroliga kommuninvånare när det gäller trafiksituationen
runt skolan. Ett önskemål från verksamheten är att hastigheten på alla sidor om
skolan sänks till max 30 km/h.

1/2
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
2016-05-04

Kopia till
Tekniska nämnden

2/2
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Datum:

2016-02-17 kl 13:00

Plats:

Lyran

Ksau § 37

Protokollsutdrag
2016-02-17

Ärende

Ärendenummer

Trafiksituationen kring Gullstensskolan

KS 2016/22

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrar åt tekniska nämnden att utreda
trafiksituationen runt Gullstensskolan i Gullspång snarast.

Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2016-01-14 § 10.
Trafiksituationen runt Gullstensskolan är inte tillfredsställande och vid vissa
tidpunkter under dagen är området tungt trafikerat. Föräldrar lämnar/hämtar sina
barn och stannar då ofta där det är förbjudet att stanna. Detta trots tydlig skyltning
om stoppförbud.
Skolans rektorer är båda starkt oroade för elevernas säkerhet. Det har även inkommit
klagomål/synpunkter från oroliga kommuninvånare när det gäller trafiksituationen
runt skolan. Ett önskemål från verksamheten är att hastigheten på alla sidor om
skolan sänks till max 30 km/h.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse trafiksituationen runt Gullstensskolan 2016-01-04.docx
- Bilaga angående sänkt hastighet vid Gullstensskolan.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden januari 2016 (2016-01-14 BUK §10).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
1/2
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Protokollsutdrag
2016-02-17

2/2
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 17

Dnr 2016/00730

Rapport Kritik på teknik 2016
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger i uppdrag till verksamhet
teknik att återkoppla arbetet med genomförandet av upprättad handlingsplan i
samband med delårs- samt helårsbokslutet 2017.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att komplettera handlingsplanen med
ytterligare en aktivitet - djupgående analys av dålig resultat gällande väglaget.
Bakgrund

Under våren 2016 genomförde SKL medborgarundersökningen ”Kritik på Teknik”.
Undersökningen görs med ett par års intervall och syftar till att ge en indikation på
hur nöjd kommuninvånaren är med servicen när det gäller gator, parker,
vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Det finns också en fråga om
hur nöjd man är med kommunkontakter i allmänhet. Undersökningen som är en
enkätundersökning är år 2016 gjord i 101 kommuner där MTG-kommunerna är
individuellt rapporterade.
För verksamhet teknik i MTG har en analys av resultatet gjorts på en övergripande
nivå med fokus på den service som ligger inom verksamheten idag det vill säga
sophämtning och avfallshantering har utgått ur analysen då dessa tjänster ligger i
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Förord
Under våren 2016 genomfördes enkätundersökningar i 101 kommuner om
hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker,
vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Undersökningarna
genomfördes av Statisticon på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Liknande undersökningar har genomförts av SKL i kommunerna vart
tredje år sedan 1987.
Syftet med enkäterna är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas
önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till
de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i
verksamheten som behöver åtgärdas. Alla kommuner som deltog i årets enkät
studie har, utöver tabeller med resultat, kunnat beställa skriftliga samman
fattande rapporter över den egna kommunen.
Den här rapporten ger en översiktlig redovisning av alla enkäter och för
söker bland annat ge deltagande kommuner möjlighet att jämföra sina resul
tat och se hur nöjda invånarna är. Detta år har vi även valt att lyfta fram de tio
kommuner som sammantaget har störst andel nöjda invånare.
Vi tror att enkätundersökningar bland invånare är ett effektivt sätt att följa
upp verksamhetens resultat och en hjälp vid prioriteringar och avvägningar
mellan olika verksamheter inom det kommunaltekniska området. Vi hoppas
att denna rapport ska öka intresset för undersökningen och deltagandet bland
kommunerna inför nästa omgång 2019.
Rapporten har skrivits av Mats Forsberg och Anders Sundström, Statisticon.
Ulrika Appelberg har varit ansvarig projektledare på SKL.
Stockholm i november 2016
Gunilla Glasare		
Peter Haglund
Avdelningschef		 Sektionschef
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sveriges Kommuner och Landsting
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Inledning
Så här redovisas resultatet från årets undersökning
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) gemensamma enkäter 2016 ge
nomfördes i totalt 101 kommuner. I kommunerna gjordes ett urval av minst
500 personer i åldern 18–74 år, vilka fick besvara postala enkäter. I årets under
sökning skickades tre skriftliga påminnelser med därpå följande telefon
påminnelse. Svarsfrekvensen varierade mellan de deltagande kommunerna
och landade totalt på 48 procent. Detta är en något lägre svarsfrekvens än
tidigare år, vilket ska ses mot bakgrund av generellt vikande svarsfrekvenser
vid motsvarande enkäter riktade till slumpmässiga urval ur befolkningen.
Årets svarsfrekvenser har också påverkats negativt av en allmänt försämrad
posttjänst i Sverige.
Undersökningen har genomförts vid tio tillfällen sedan år 1987. Liksom
tidigare år kunde deltagande kommuner välja mellan tre olika enkäter eller
kombinationer av dessa. Dels ett mer övergripande formulär med frågor om
samtliga fyra verksamhetsområden (53 deltagande kommuner), dels två mer
detaljerade formulär med fler frågor om två verksamhetsområden i respek
tive formulär. Det ena detaljerade formuläret avsåg frågor om gator/vägar
och parker (44 kommuner). Det andra detaljerade formuläret avsåg frågor om
vatten/avlopp samt avfallshantering (35 kommuner). Några kommuner valde
att komplettera enkäterna med egna frågor.

6 Kritik på teknik. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Resultaten från undersökningarna återrapporterades i tabellform till res
pektive deltagande kommun. Flertalet kommuner valde också att beställa en
kommunspecifik rapport. Detaljerade resultattabeller har också levererats
till och finns tillgängliga på SKL. Syftet med föreliggande presentation av
resultatet från årets undersökning är att ge en övergripande bild av hur invå
narna i deltagande kommuner upplever kommunernas tekniska förvaltning.
Presentationen omfattar endast ett urval av det förhållandevis stora antalet
frågor i enkäterna, nämligen de frågor som har varit gemensamma för de del
tagande kommunerna. Närmare bestämt omfattar presentationen endast
resultat från de 83 kommuner som valt att använda endast den övergripande
blanketten eller en kombination av de två mer detaljerade.
Den följande resultatpresentationen omfattar i första hand allmänhetens
bedömning eller nöjdhet avseende den tekniska förvaltningen inom följande
områden:
>> Gator och vägar
>> Parker och lekplatser
>> Vatten och avlopp
>> Avfall
>> Kontakter med kommunen
Utöver nöjdhetsfrågorna rymmer enkäterna – och de kommunspecifika rap
porterna – mer detaljerade frågor om till exempel vad som bör prioriteras
inom de olika områdena vid besparingskrav.
För respektive område presenteras dels den samlade bedömningen hos
befolkningen i samtliga deltagande kommuner, dels för respektive kommun.
Observera att de deltagande kommunerna inte är slumpmässigt utvalda,
varför resultaten inte kan representera samtliga kommuner i Sverige utan
endast de deltagande kommunerna.

Årets teknikkommuner
I årets undersökning har resultatet från enkätfrågorna som handlar om invå
narnas nöjdhet med den kommunala förvaltningen sammanställts. En sam
manvägd indikator har beräknats för att ge ett mått på den samlade nöjdheten
i kommunerna. Denna indikator har beräknats som ett oviktat medelvärde
av respektive delfråga. Redovisningen omfattar de tio kommuner som sam
mantaget har störst andel nöjda invånare. I tabellen anges även genomsnittet
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Inledning

för de 83 deltagande kommuner där formulär med de aktuella frågorna har
använts. Enkätfrågorna inom de olika områdena har varit följande:
>> Snöröjning – Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i
kommunen?
>> Vägstandard – Hur tycker du att standarden ( jämnhet, gropar och spår)
är på kommunens gator, vägar och cykelvägar?
>> Parker – Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen?
>> Vattenkvalitet – Vad tycker du om kvaliteten på vattnet?
>> Avfall – Om du gör en helhetsbedömning, är du då nöjd eller missnöjd
med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen?
>> Kontakter – Är du nöjd eller missnöjd med din senaste kontakt med
kommunen?
I tabellen nedan återfinns de tio kommuner vilkas invånare sammantaget är
mest nöjda med den kommunala förvaltningen, nämligen Arvika, Tibro, Sala,
Lidköping, Oxelösund, Värnamo, Höganäs, Boden, Mönsterås och Lomma.
tabell 1. Sammantaget av nöjda invånare i kommuner
Kommun
Arvika

Snö
röjning
8

Väg
standard
4

Parker

Vatten
kvalitet

9

9

Avfall
9

Sammanvägd
Kontakter indikator
6

7,5

Tibro

7

6

7

9

8

7

7,3

Sala

7

5

9

9

9

5

7,2

Lidköping

6

5

8

9

8

6

7,1

Oxelösund

7

3

7

9

9

7

7,1

Värnamo

6

6

8

9

9

6

7,1

Höganäs

7

4

6

9

9

7

7,0

Boden

7

3

8

9

9

6

7,0

Mönsterås

7

5

6

9

8

6

7,0

Lomma

8

5

7

9

8

5

7,0

Samtliga
deltagande
kommuner

6

4

6

9

8

5

6,4
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Svarsalternativen bygger på en femgradig skala från ”mycket nöjd” till
”mycket missnöjd” (undantaget svarsskalan avseende Vägstandard som – av
historiska skäl – är fyrgradig). De uppgifter som redovisas i tabellen motsva
rar andelen svarande som har angett svarsalternativen ”ganska” respektive
”mycket nöjd”. För att underlätta framställningen är den procentuella ande
len uttryckt som x av tio invånare. Till exempel är åtta av tio invånare i Arvika
ganska eller mycket nöjda med snöröjningen i kommunen, vilket alltså mot
svarar 80 procent av de svarande.
Frågorna i de tre delvis olika enkäterna har i vissa fall inte konstruerats på
samma sätt. I den mer övergripande enkäten har endast en fråga ställts avse
ende nöjdhet med t.ex. gatu- och vägstandard. I den mer detaljerade enkäten
har samma frågeställning delats upp på tre delfrågor: om gatu- och vägstan
darden där man bor, på de stora gatorna samt på cykelvägarna. För att möjlig
göra kommunvisa jämförelser har därför svaren från enkäterna med delfrå
gor oviktat vägts samman till ett samlat svar avseende gatu- och vägstandard.
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KAP IT EL

1

Gator och vägar
Hur upplevs standarden på kommunernas gator, vägar och
cykelvägar?
God väghållning krävs inte bara för fordonens framkomlighet utan också för
att mål som hög trafiksäkerhet och god tillgänglighet för alla ska kunna nås.
Underhåll av beläggningar, både på gator och gång- och cykelbanor samt väl
skött vinterväghållning är en förutsättning för trafiksäkerheten. Bristande
underhåll av kommunens gator, belysning, broar och gång- och cykelvägar
leder i slutänden till onödigt stora åtgärder och kostnader.1
Att sköta vägarna – drift och underhåll – innebär att hålla dem i sådant
skick att de är framkomliga och säkra året om. Det finns lagar, regler, doku
ment och tekniska beskrivningar som hjälpmedel för att den som arbetar
med drift och underhåll ska känna till vad som ska göras.2 Trafikverket har
tillsammans med SKL tagit fram en ny version av regler för vägars och gators
utformning (VGU). För kommunerna är VGU dock ett frivilligt och rådgiv
ande dokument. VGU är tänkt att användas av bland andra kommuner som
underlag vid upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader
och åberopas i kontrakt för dessa.

Not. 1.
Not. 2.

http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/driftunderhall.291.html
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/underhall-vag/
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Kapitel 1. Gator och vägar

Invånare är nöjda eller mycket nöjda med standarden på sin
kommuns gator, vägar och cykelvägar.

Fyra av tio invånare är nöjda eller mycket nöjda med standarden på sin
kommuns gator, vägar och cykelvägar. Boende utanför tätort är nöjda i min
dre utsträckning, motsvarande endast tre av tio invånare. Likaså, vilket delvis
hänger samman med om man bor i eller utanför tätort, är boende i småhus
nöjda i något mindre utsträckning än boende i flerbostadshus.
Ju oftare man åker bil i kommunen desto mindre nöjd är man med stand
arden på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Det rakt motsatta förhål
landet tycks råda om man åker kollektivt, cyklar eller går. Ju oftare man för
flyttar sig på något av dessa sätt desto mer nöjd verkar man också vara med
vägstandarden. Den grupp av invånare som är nöjd i minst utsträckning är
personer som åker bil varje dag, där endast tre av tio invånare anser att stand
arden på gator och vägar är bra eller mycket bra. Detta kan jämföras med
motsvarande fem av tio invånare i den grupp av invånare som uppger att de
reser med allmänna färdmedel flera gånger i veckan. Även cyklister förefaller
vara positiva i något större utsträckning.
Det råder väsentliga skillnader i nöjdhet mellan deltagande kommuner.
I Kalix kommun är endast en av tio invånare nöjd eller mycket nöjd med
gatu- och vägstandarden. I Värnamo kommun är sex av tio invånare nöjda.
Det är viktigt att ha i åtanke att det på grund av klimatskillnader sannolikt är
väsentligen olika förutsättningar för underhåll av gator och vägar i norra och
södra Sverige.
I de 44 kommuner som valt att använda det mer detaljerade frågeformu
läret är frågorna om standarden på gator och vägar uppdelade på standarden
där man bor, de stora gatorna i kommunen samt gång- och cykelvägar i kom
munen. Fyra av tio invånare anser att standarden på gatorna där man bor är
bra eller mycket bra. Fler är nöjda med standarden på de stora gatorna i kom
munen samt gång- och cykelvägarna, motsvarande fem av tio invånare.
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Prioritering vid besparingar
Kommuninvånarna har också fått frågan om vad kommunen främst bör satsa
på om det avsätts mindre pengar till underhåll av gator och vägar. Flest invån
are anser att kommunen ska prioritera underhåll av asfalten på gatorna. Upp
fattningen är något vanligare bland män (ca 55 procent) än kvinnor (ca 45
procent). Som näst högsta prioritet anges snöröjning och halkbekämpning av
gatorna (var tredje invånare i de kommuner som valt den enklare enkäten)
respektive snöröjningen och halkbekämpningen av de större gatorna mot
centrum (var femte invånare i de kommuner som valt den mer detaljerade
enkäten). Som tredje prioritet anges underhållet av gång- och cykelvägar (var
fjärde invånare i de kommuner som valt den enklare och var femte i kommu
ner med den mer detaljerade enkäten). Lägst prioriterar invånarna satsningar
på trafiksignaler som endast var femtionde invånare anser vara viktiga.

Är det rent och snyggt på gator och vägar?
Nedskräpning upplevs som ett växande problem av många människor. Skrä
piga miljöer upplevs som otrygga och otrivsamma och ger också negativa
effekter på friluftsliv, lokalt näringsliv, skador på djur och människor med
mera. Studier visar att nedskräpade områden lätt hamnar i en negativ spiral
som leder till ytterligare nedskräpning och andra problem som skadegörelse.
Dessutom medför städinsatser betydande kostnader för många kommuner
och skattebetalare varje år, pengar som skulle ha kunnat användas till annat.
Också handel och företagande påverkas negativt; nedskräpning kan avskräcka
från besök i affärer och varumärken som förknippas med nedskräpning kan
tappa kunder. All nedskräpning är förbjuden enligt miljöbalken, men mycket
skräp hamnar ändå på gator och torg, i naturen och längs våra kuster. Efter
som det är kommunerna som är ansvariga för gaturenhållningen hamnar
nedskräpningsfrågan ofta på kommunens bord.
Många kommuner arbetar redan idag strategiskt för att minska nedskräp
ningen med fokus på förebyggande arbete vilket ofta leder till positiva effekter
i kommunen, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
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Invånare anser att det är rent och snyggt på gator och vägar.

Åtta av tio invånare anser att det är rent och snyggt på gator och vägar. Det
råder mycket små skillnader i uppfattning mellan olika grupper av invånare.
Det går t.ex. inte att utläsa skillnader i uppfattning mellan män och kvinnor,
äldre och yngre eller boende i småhus respektive flerbostadshus.
Nöjdheten varierar dock väsentligt mellan deltagande kommuner. I Järfälla
upplever endast sex av tio invånare att det är rent och snyggt på gator och vägar,
att jämföra med Höganäs nio av tio invånare.
Liksom inom andra frågeområden skiljer sig frågornas omfattning, struk
tur och svarsalternativ mellan den enklare och den mer detaljerade enkäten.
I de 53 kommuner som valt att använda den enklare enkäten uppger åtta av
tio kommuninvånare att det är ganska eller mycket rent och snyggt på gator
och vägar. Två av tio invånare upplever dock att det är ganska eller mycket
skräpigt på gator och vägar. I den mer detaljerade enkäten delas frågan om
rent och snyggt upp i två delar – dels hur situationen upplevs vara i den största
tätorten, dels utanför den största tätortens centrum. I dessa kommuner anser
en mindre andel av invånarna att det är rent och snyggt. Sju av tio invånare
anser det vara ganska eller mycket rent och snyggt på gator och vägar i centrum.
Sex av tio invånare anser det vara ganska eller mycket rent på gator och vägar
utanför centrum. Samtidigt uppger tre av tio invånare att det är ganska eller
mycket skräpigt på gator och vägar i och utanför centrum.

Hur sköts snöröjning och halkbekämpning i kommunen?
Vinterväghållning är en absolut nödvändighet i ett väl fungerande samhälle
och en samhällsviktig angelägenhet som berör alla kommuninvånare på ett
eller annat sätt under den kalla årstiden. Vinterväghållningen är också en av
gatukontorens mest uppmärksammade arbetsuppgifter. Om den fungerar
dåligt blir kritiken hård mot kommunen, som dessutom riskerar att hamna
på tidningarnas löpsedlar. Karaktäristiskt för vinterväghållningen är att de
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Invånare anser sig vara nöjda eller mycket nöjda med hur
snöröjning och halkbekämpning sköttes den gångna vintern.

varierande behoven för olika typer av trafikanter ska tillgodoses inom en kort
tidsperiod. Varje år får hela Sverige någon form av vinter, men klimatet ger
olika former av vinterväglag i olika delar av landet.3
Sex av tio invånare anser sig vara nöjda eller mycket nöjda med hur snö
röjning och halkbekämpning sköttes den gångna vintern. Boende utanför
tätort är i något mindre utsträckning nöjda än de som bor i eller i utkanten av
en tätort, motsvarande sex jämfört med sju av tio invånare. Det tycks i årets
undersökning inte föreligga några skillnader i uppfattning om hur väl snöröj
ning och halkbekämpning utförts beroende på om man åker bil, kollektivt,
cyklar eller går.
Uppfattningen om hur snöröjning och halkbekämpning fungerar varierar
dock väsentligt mellan deltagande kommuner. I Älmhult är endast fyra av tio
invånare nöjda, vilket kan jämföras med Täby där nio av tio invånare är nöjda.
Av invånarna i de kommuner som har använt det enklare formuläret anser
sju av tio att snöröjning och halkbekämpning sköts bra eller mycket bra. Vid
en enkel sammanvägning av svaren på de fyra olika delfrågorna om snöröj
ning bland de kommuner som använt den mer detaljerade enkäten beräknas
en mindre andel, motsvarande omkring hälften av invånarna, vara nöjda med
snöröjning och halkbekämpning.
Att andelen nöjda eller mycket nöjda är lägre i de kommuner som använt
den mer detaljerade enkäten förklaras huvudsakligen av möjligheten att svara
separat för olika områden där snöröjning och halkbekämpning sker. Missnöjet
är betydligt större vad gäller vinterväghållningen på gång- och cykelvägar än
för gator och vägar. Räknas detta bort anser cirka 60 procent i stället för ovan
angivna cirka 50 procent att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra
eller mycket bra.

Not. 3.

Vitt på svart, Om kommunal vinterväghållning, SKL.
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Var ska man börja snöröja/halkbekämpa?
I enkäten ställdes en fråga om var man ska börja snöröja. Svaren fördelade sig
på de olika alternativen ungefär enligt nedan:
>> 42 procent svarar att det är viktigast att börja med de stora gatorna in
mot centrum
>> 25 procent svarar viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor
>> 10 procent svarar bostadsgatorna
>> 10 procent svarar cykelvägarna/gångvägarna in mot centrum
>> 9 procent svarar att de inte vet
>> 3 procent har inte besvarat frågan eller angett flera svarsalternativ
>> 1 procent svarar busshållplatserna
Med undantag för de som cyklar vintertid minst en gång i veckan tycker alla
jämförelsegrupper som undersökts att det är viktigast att börja med de stora
gatorna in mot centrum. Vintercyklisterna vill, av förklarliga skäl, främst ha
snöröjning och halkbekämpning av cykel- och gångvägar in mot centrum.
Särskilt viktig är snöröjningen av de stora gatorna in mot centrum för de som
åker bil dagligen.
Ju mindre centralt man bor, desto viktigare tycker man det är att börja
snöröja/halkbekämpa de stora gatorna. Boende i småhus tycker också att det
är viktigare att börja med de stora gatorna in mot centrum än boende i fler
bostadshus. Av de som bor i flerbostadshus och de som åker med allmänna
färdmedel flera gånger i veckan tycker en ganska stora andel att man ska börja
med viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor. Även de som går
till arbetet/skolan/affären minst en gång i veckan tycker att det är viktigare
att börja med viktiga gångvägar än de som mer sällan eller aldrig går till ar
betet/skolan/affären. De som bor mer centralt tycker att det är viktigare att
börja snöröja/halkbekämpa viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser samt
bostadsgator än de som bor mindre centralt.

Vad tycker man om vinterväghållning av gång- och cykelvägar?
Fem av tio cyklister är nöjda med kommunens vinterväghållning av cykel
vägar. För de 44 kommuner som valt att använda den mer detaljerade enkä
ten kan kommuninvånarnas uppfattning om vinterväghållning redovisas för
olika vägtyper. Drygt var tredje invånare saknar uppfattning om kommunens
vinterväghållning av cykelvägar. I dessa kommuner uppger ungefär sju pro
cent av invånarna att de cyklar nästan dagligen under vinterhalvåret. En lika
stor andel uppger att de cyklar minst någon gång varje vecka. Av dessa 14 pro
cent vintercyklare uppger drygt hälften att kommunens vinterväghållning av
cykelvägar sköts bra eller mycket bra.

16 Kritik på teknik. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Invånare är nöjda med vinterväghållning av gångvägar.

En lika stor andel, drygt hälften eller 51 procent, av de 22 procent som
cyklar i stort sett dagligen under sommarhalvåret uppger detsamma.
Boende utanför kommunens tätort är i än mindre utsträckning nöjda med
kommunens vinterväghållning av cykelvägarna. Endast ungefär var femte av
dessa (21 procent) uppger att vinterväghållningen är bra eller mycket bra att
jämföra med cirka var tredje i övriga redovisningsgrupper. Samtidigt kan dock
konstateras att en minoritet, drygt var tionde, ger uttryck för missnöje, vilket
är färre än i de andra redovisningsgrupperna. Noterbart i denna grupp, boende
utanför tätort, är att hela 59 procent saknar åsikt vilket är mellan 15 och 25
procentenheter fler än i övriga redovisningsgrupper. En tolkning är att de inte
har tillgång till särskilda cykelvägar och därför inte heller har någon åsikt.
Drygt en tredjedel av invånarna tycker att vinterväghållningen av gång
vägarna sköts mycket eller ganska bra, 18 procent svarar att den varken sköts
bra eller dåligt och 34 procent tycker att den sköts ganska eller mycket dåligt.
13 procent har ingen uppfattning om vinterväghållningen.
Någon större skillnad i uppfattning mellan olika redovisningsgrupper
föreligger inte, även om de som är frekventa användare av cykel som färd
medel eller ofta går tenderar att vara mer nöjda än de som inte använder
dessa färdsätt särskilt ofta. Till exempel anger 48 procent av de som cyklar
under sommarhalvåret varje dag att gångvägarnas vinterväghållning sköts
bra jämfört med 36 procent av de som aldrig eller mer sällan cyklar under
sommarhalvåret. De senare uppger sig dock sakna uppfattning i större ut
sträckning (20 procent) än de förra (fem procent).
Färre av de boende utanför tätorter i kommunen uppger att vinterväghåll
ningen av gångvägar sköts bra, motsvarande 31 procent jämfört med drygt 40
procent av boende i eller i utkanten av tätorter. Samtidigt är det en betydligt
större andel av de boende utanför tätorter som säger sig sakna en uppfattning
(37 procent) jämfört med mellan fem och tio procent av de tätortsboende.
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Saltas och sandas det i tillräcklig utsträckning?
En majoritet av invånarna i de kommuner som använt den mer detaljerade
enkäten tycks nöjda med hur kommunen halkbekämpar gator och vägar med
sand eller salt. Fyra av tio anser att kommunen ska fortsätta på det sätt som
man hittills gjort. Var fjärde invånare uppger dock att kommunen borde salta
färre gator. Lika vanlig är uppfattningen att kommunen inte ska salta alls.
diagram 1. Andel som anser att salt inte ska användas för halkbekämpning
Östersund
Luleå
Falun
Hudiksvall
Avesta
Örnsköldsvik
Nynäshamn
Borlänge
Gävle
Vaxholm
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Håbo
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0%

10 %

20 %

30 %

40 %

18 Kritik på teknik. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

50 %

60 %

70 %

Invånare är nöjda med nuvarande trafiksäkerhet.

Mönstret är detsamma oavsett om man kör egen bil, åker kollektivt eller
cyklar/går. Resultaten visar dock att männen i större utsträckning än kvinnor
na tycker att man inte ska salta alls och att de som är äldre än 39 år i aningen
större utsträckning än de yngre vill att kommunen inte ska salta alls. De som
bor utanför tätorter tycks vara något mer angelägna om att kommunen ska
minska ner på saltningen än de som bor i eller i utkanten av tätorter.
Ju längre norrut man är bosatt, desto mindre positiv tycks man också vara
till att kommunen ska använda salt för halkbekämpning. Diagrammet nedan
illustrerar andelen svarande i respektive kommun som anser att salt inte ska
användas för halkbekämpning.

Trafiksäkerhet i kommunerna
Riksdagen fattade 1997 beslut om att trafiksäkerhetsarbetet ska ha som mål
att ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i trafiken – den så kallade noll
visionen. Denna målsättning innebär också att varje enskild kommun har ett
ansvar att medverka till att uppfylla uppsatta mål. Kommunen har ett ansvar
dels i sin egenskap som väghållare och systemutformare och dels som hu
vudman för sina medborgare och deras hälsa. De skador som drabbar med
borgarna i det kommunala trafiksystemet vållar mänskligt lidande och för
lust av livskvalitet. Brist på säkerhet ger upphov till otrygghet som begränsar
medborgarnas möjligheter att delta i samhällslivet. Otryggheten reducerar i
sin tur tillgängligheten. Trafikolyckor som vållar kroppsskada omfattar även
singelolyckor som drabbar gående och cyklister. Kommunen kan ta sitt an
svar genom att utgå från de nationella målen och bryta ned i kommunala mål.
Kommunerna har under många år gjort flera förbättringar av trafikmiljön.4
Not. 4.

Trafiksäkra staden, handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram,
TRV och SKL.
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I såväl den enklare som den mer detaljerade enkäten ställs en fråga om
trafiksäkerhet och vad man anser att kommunen ska göra för att det ska bli
mer trafiksäkert på gatan där man bor. I den mer detaljerade enkäten finns
svarsalternativet vet inte/ingen åsikt vilket saknas i den enklare enkäten.
Då relativt få invånare i de kommuner som valt den mer detaljerade enkäten
angett detta alternativ kan en försiktig samanvändning ändå vara möjlig.
Av invånarna i de kommuner där frågan ställts uppger drygt 20 procent att
trafiksäkerheten är bra som den är. Av efterfrågade trafiksäkerhetsinsatser
är hastighetsdämpande åtgärder det som förordas av flest kommuninvånare
(14 procent) följt av förbättrad sikt i gatukorsningar (12 procent). Det finns
också möjlighet för den som besvarar enkäten att själv lämna förslag på insat
ser. Noterbart är att många av dessa berör brister i regelefterlevnad som till
exempel körförbud, cykling på trottoarer, hastigheter eller fastighetsägares
skötsel av växtlighet.
diagram 2. Trafiksäkerhet på gatan där man bor
Trafiksäkerheten är bra som den är
Hastighetsdämpande åtgärder
Förbättra sikten vid gatukorsning
Skylta lägre hastighet
Ogiltigt svar
Annat
Bättre snöröjning och halkbekämpning
Vet ej/ingen åsikt
Bättre gatubelysning
Fler rondeller
Bättre skyltning vid övergång m.m.
Säkrare cykelvägar
Ej svar
Fler varningsskyltar
Säkrare gångvägar
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I synnerhet kvinnor och barnfamiljer anser att trafiksäkerheten behöver förbättras. Förbättrings
områden som lyfts fram är hastighetsdämpande åtgärder och förbättrad sikt vid gatukorsningar.

Belysning av kommunala gator och vägar
Vägbelysningens huvudsakliga funktion är att förbättra synförhållandena i
trafiken under dygnets mörka timmar. Väg- och gatubelysning kan minska
risken för mörkerolyckor, öka komforten, tillgängligheten och framkom
ligheten, ge en tryggare miljö, motverka brottslighet och skadegörelse samt
skapa trivsel och atmosfär.
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Invånare anser att belysningen är bra som den är.

Vägbelysning används i huvudsak i tätbebyggda områden där trafikmiljön
är komplex och där många oskyddade trafikanter vistas. Olycksstatistik och
forskning talar för att väg- och gatubelysning förbättrar trafiksäkerheten.
Framför allt bidrar belysning till en säkrare och mer framkomlig trafikmiljö
för oskyddade trafikanter.
Sex av tio invånare anser att belysningen är bra som den är i kommunen.
Fyra av tio invånare vill istället att resurserna till belysning ska öka. Dessa
olika önskemål förefaller vara jämnt fördelade över olika grupper av invånare,
det vill säga oberoende av kön, ålder och familjesammansättning. Uppfatt
ningen är också densamma oavsett om man bor i eller utanför tätort. Endast
en av tio vill dock att kommunen prioriterar gatubelysningen vid resursned
dragningar.
Så här svarade några invånare på frågan om vad kommunen kan göra för
ökad trafiksäkerhet:

”Attitydåtgärder så att folk inte skjutsar sina barn överallt
för att det är mycket trafik...”
”Belysning vid varje övergångsställe. Gärna låg.”
”Bidrag till vägbelysning utanför tätorten där privata måste
betala sin egen vägbelysning.”
”Bemannade övergångsställen vid skolor.”
”Byt ut fartbulor mot kameror.”

Kritik på teknik. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen? 21

KAP ITEL

2

Parker och lekplatser
Hur upplevs skötseln av kommunens parker?

Invånare anser att kommunens parker sköts ganska eller
mycket bra.

Natur och grönska har alltid varit en viktig tillgång för människors hälsa och
välbefinnande. Parker och grönområden fyller således livsviktiga funktioner i
stadsmiljön. Parker har stor betydelse för såväl den psykiska som den fysiska
hälsan. De har också en klimatreglerande funktion. Parker är miljöer med
möjligheter till rekreation, ro, lek och aktivitet. De kan ha kulturhistoriska
värden och utgör livsmiljöer för djur och växter. Rumsliga, spännande och
ekologiskt rika miljöer med höga vistelsevärden som inspirerar till lek och
upptäckter är eftersträvansvärda.
Sex av tio invånare anser att kommunens parker sköts ganska eller mycket
bra. Boende utanför tätorter i kommunen verkar vara något mindre nöjda
med kommunens skötsel av parkerna. Samtidigt är det en betydligt större an
del av dessa som uppger att de inte har någon åsikt, möjligen för att de inte har
nära tillgång till parker. Gruppen är dock inte mer missnöjd än andra grupper.
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I Arvika och Sala är flest invånare nöjda med parkskötseln, motsvarande
nio av tio invånare. Mindre nöjda är invånarna i Nynäshamn och Öckerö där
endast tre invånare av tio är nöjda.
I den mer detaljerade enkäten ställs frågor om parkskötsel på ett annor
lunda sätt. Närmare två tredjedelar, 65 procent, uppger att de är nöjda eller
mycket nöjda med skötseln av parker i centrum av kommunens största tätort.
Detta medan bara varannan, 49 procent, kommuninvånare uppger detsamma
om skötseln av parker i kommunens bostadsområden. Sammantaget tyder
det på att omdömet blir mer nyanserat om man ges möjlighet att tycka till på
en mer detaljerad nivå. Med andra ord tycker knappt 60 procent av de som
besvarat den mer detaljerade enkäten att kommunens skötsel av parker i cen
trum/bostadsområden är bra.
Liksom i den enklare enkäten verkar boende utanför tätorter i kommunen
vara något mindre nöjda med kommunens skötsel av parkerna, men å andra
sidan uppger en betydligt större andel av dessa att de inte har någon åsikt. Bo
ende i småhus tycks vara något mindre nöjda med skötseln av parkerna i bo
stadsområdena än boende i flerbostadshus. Däremot skiljer sig inte uppfatt
ningen åt vad gäller skötseln av parker i centrum mellan dessa båda grupper.
I övrigt går det inte att särskilja några grupper av invånare från andra vad
gäller uppfattning om kommunens skötsel av parker.
I den mer detaljerade enkäten ställs också en fråga om hur ofta man vistas i
någon av kommunens parkanläggningar och hur man använder dem. Knappt
var tionde invånare säger sig använda dem dagligen och var fjärde någon eller
några gånger i veckan. En lika stor andel, var fjärde, använder aldrig parkan
läggningarna eller mycket sällan. Nästan fyra av tio invånare använder park
anläggningarna någon eller några gånger i månaden. Den huvudsakliga an
vändningen av parkanläggningen är för promenader (65 procent) vilket
framförallt personer över 40 år anger. Detta följs av användning av parkerna
som kommunikationsled till/från arbetet (24 procent) eller för lek och rekrea
tion (22 procent), framförallt bland barnfamiljer. Noterbart är att knappt var
tionde kommuninvånare anger att de använder parkerna för att rasta sin hund.

Hur upplevs skötseln av de kommunala lekparkerna?
Kommunala lekparker kan ha en viktig funktion i samhället, inte bara som
en plats för barns lek utan även som en plats där människor i alla åldrar kan
mötas. Runtom i världen oroar sig föräldrar, lärare och myndigheter för
barnens hälsa. Idag finns det fler överviktiga barn i världen än barn i hungers
nöd. En stillasittande livsstil har drastiska konsekvenser – inte bara för bar
nens fysiska hälsa, utan även för deras inlärningsförmåga samt sociala och
emotionella välbefinnande. Genom fysisk aktivitet bidrar lekparker till att
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förbättra barns hälsa och förebygga problem med övervikt och fetma, som
idag förekommer i skrämmande utsträckning i de flesta delar av världen. En
ligt KOMPAN Barnland AB lider 38 procent av alla barn inom EU av någon
form av viktproblem. Åtkomst till fri lek i en välplanerad daghemsmiljö visade
sig vara 33 procent mer effektivt när det gällde att främja fysisk aktivitet hos
3–6-åringar än andra daghemsaktiviteter.5
Endast varannan barnfamilj – eller fem av tio invånare med hemmavarande
barn i åldrarna 0–13 år – upplever skötseln av de kommunala lekparkerna
som ganska eller mycket bra. Det är också barnfamiljer som uttrycker en
uppfattning då det i dessa grupper endast är omkring var tionde som inte har
någon uppfattning om skötseln av lekparkerna. I övriga redovisningsgrupper
säger sig omkring fyra av tio invånare sakna uppfattning.
Familjer med barn mellan 0–13 år vill att kommunen primärt prioriterar
lekplatser om kommunen får minskade resurser till parkverksamheten.
Bland familjer utan hemmavarande barn är det endast 21 procent som vill att
kommunen prioriterar lekplatserna. De ser hellre att städningen av parker
och gräsklippning prioriteras.
Så här svarar några invånare på frågan om vad de är mest missnöjda med i
samband med parkskötsel:

”För få hundlatriner!”
”Det kunde vara bättre för barnen. Fler parker behövs.
Plocka inte bort de små som finns.”
”De känns oinspirerande”
”Gamla löv ligger kvar länge och blir tjocka slemmiga mattor.
Vi och grannar har räfsat emellanåt.”
”För lite buskar, blommor och träd.”

Not. 5.

http://www.kompan.se/kompan-play-institute/lek-foer-haelsa/
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3

Vatten och avlopp
Hur uppfattas kvaliteten på det kommunala vattnet?
Vi dricker samma vattenmolekyler som dinosaurierna drack och det vatten
som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer. Jordens vatten
förbrukas inte. Det lånas, används och återförs till vattnets eviga kretslopp.
2015 uppskattade FN och WHO att antalet människor utan tillgång till rent
vatten var fler än 650 miljoner och att antalet utan tillgång till någon form av
toalett var fler än 2,3 miljarder människor. Att uppnå universell tillgång till
vatten och sanitet skulle rädda 2,5 miljoner liv varje år.
Nio av tio invånare anser att kvaliteten på det kommunala vattnet är bra
eller mycket bra. Upplevelsen är i stort sett densamma oavsett ålder, kön eller
typ av bostad. Eller var man bor i landet. I Hammarö kommun uppger hela 97
procent av de tillfrågade att vattenkvaliteten är bra eller mycket bra.
Samtidigt som de allra flesta är nöjda med vattenkvaliteten uppger två av
tio invånare att de ibland eller ofta oroar sig för vattenkvaliteten. Likafullt
uppger ungefär hälften av invånarna i de kommuner som använt den mer de
taljerade enkäten att de dricker vatten som säljs på flaska åtminstone någon
gång i månaden.
Sju av tio invånare tror – i ganska eller mycket stor utsträckning – att re
ningsverken klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredsställande sätt.
Förtroendet för de kommunala reningsverken varierar dock bland de delta
gande kommunerna. I Lomma, Lidingö och Partille kommuner upplever åtta
av tio invånare att reningsverken klarar sin uppgift på ett tillfredsställande
sätt. Detta kan jämföras med motsvarande fem av tio invånare i Östhammar,
region Gotland och Vara.
Sju av tio invånare anser sig också vara ganska eller mycket bra informe
rade om vad som får spolas ned i avloppet. Dock anser sig yngre svarande vara
sämre informerade än äldre.
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Avfall och avfallshantering
Hur väl fungerar avfallshanteringen?

Invånare anser att avfallshanteringen i kommunen fungerar
bra eller mycket bra.

I september 2016 uppmärksammades återvinningens dag i Sverige. Förpack
nings- och tidningsinsamlingen (FTI) presenterade i samband med denna en
analys av olika länders återvinningsstatistik. Analysen visade att Sverige och
Belgien är de länder som kan uppvisa högst återvinningsgrad av förpackningar
och tidningar i Europa.
En hållbar avfallshantering bidrar kraftigt till att minska samhällets miljö
påverkan och resursförbrukning – samtidigt har den rimliga kostnader och
en bred acceptans bland medborgare och andra viktiga aktörer. Många männ
iskor är positivt inställda till att källsortera och vill bidra till en god miljö men
det finns ändå tydliga gränser för hur mycket folk är beredda att anstränga sig.
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Kapitel 4. Avfall och avfallshantering

Den generella uppfattningen är att avfallshanteringen fungerar bra, såväl
i sin helhet som specifikt med avseende på hämtning av avfall vid bostaden,
lämning vid återvinningscentraler samt lämning av farligt avfall, förpack
ningsavfall och tidningar. Sammantaget uppger åtta av tio invånare att av
fallshanteringen i kommunen fungerar bra eller mycket bra.
tabell 2. Avfallshantering
Andel nöjd och mycket nöjd med

Procent

Avfallshanteringen som helhet

79

Hämtning av hushållsavfall

81

Återvinningscentraler

76

Lämna farligt avfall

77

Lämna förpackningsavfall och tidningar

80

Hämtning av matavfall

76

Av de relativt få som uttrycker missnöje med återvinningscentralerna uppger
ungefär var femte invånare i de medverkande kommunerna att den ligger för
långt bort, vilket är i stort lika stor andel som också menar att det är svårt
att ta sig dit utan tillgång till bil. Ungefär lika många uppger att återvinnings
centralernas öppettider är en hämsko för att lämna avfall till återvinning. Ett
annat återkommande uttryck för missnöje är fulla sopbehållare.
Det finns – om än små – skillnader mellan olika grupper av svarande. Äldre
personer (60–74 år) är något mer nöjda (87 procent) med avfallshämtning,
återvinningscentraler och lämning av farligt avfall (ca 80 procent av de yngre).
Äldre personer (60–74 år) är dessutom nöjda i något större utsträckning (81
procent) än yngre personer (ca 73 procent) med lämning av förpacknings
avfall och tidningar.
Det positiva omdömet avseende avfallshantering kommer också till uttryck
i hur stor andel avfall man säger att man lämnar till återvinning/destruktion.
Av invånarna i de kommuner som använt den mer detaljerade enkäten uppger
87 procent att de lämnar in minst hälften av sitt elavfall och 86 procent att de
lämnar in minst hälften av sitt farliga avfall. Lite sämre ställt är det med inläm
nandet av invånarnas matavfall där 59 procent uppger att de lämnar in minst
hälften till återvinning/destruktion. Å andra sidan kan det vara så att de kom
posterar sitt avfall själva eller utfordrar husdjur i stället för att lämna in det.
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Men, om källsorteringen uppfattas som svår, räcker en positiv inställning
inte lika långt. Därför behöver det vara lätt att göra rätt. Det har visat sig att
människor som inte är nöjda med hur avfallssystemet fungerar snarare är
osäkra än missnöjda. Tydlig information kan därför göra stor nytta, om den
anpassas till situationen och målgruppen.6
Så här svarar några invånare på frågan om vad de är mest missnöjda med i
samband med lämning av avfall på återvinningscentraler:

”Det är aldrig öppet när man är ledig. Svårt att bli av med
avfall som olja.”
”Alltid lång bilkö in. Felbyggt.”
”Alldeles för hög lyfthöjd till containrarna”
”Att det inte sker någon återanvändning av alla fina saker
som slängs.”
”Dålig information om var mindre sorteringsstationer finns i
stan. Ska man åka med sopor på bussen? Känns inte fräscht!”

Not. 6.

Hållbar Avfallshantering, Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets
forskningsprogram, rapport 6523 oktober 2012.
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Kommuninformation och
kommunkontakter
Är invånare nöjda med kontakten med kommunen?

Invånare är ganska eller mycket nöjd med sin senaste
kommunkontakt under de senaste 12 månaderna.

Invånarnas uppfattning om kommunal service präglas dels av hur olika verk
samheter faktiskt fungerar, dels av vilka förväntningar invånarna har på en
funktion eller servicenivå. Därutöver har kommunföreträdares förmåga att
bemöta invånare i olika situationer stor betydelse för hur nöjd invånaren är.
I enkäterna ställdes frågan om hur man upplevde den senaste kontakten
med kommunen gällande gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämt
ning/avfallshantering. Vid tolkning av svaren på denna fråga, är det viktigt att
ha i åtanke att det är förhållandevis få personer, motsvarande var fjärde in
vånare, som har haft kontakt med kommunen någon gång under det senaste
året och att dessa invånare kan ha haft kontakt med kommunen på grund av
missnöje eller upplevda missförhållanden.
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Kapitel 5. Kommuninformation och kommunkontakter

Varannan invånare är ganska eller mycket nöjd med sin senaste kommun
kontakt under de senaste 12 månaderna. Upplevelsen varierar dock över lan
det. I Oxelösund, Köping och Motala kommuner är sju av tio invånare ganska
eller mycket nöjda med sin senaste kontakt. I Öckerö, Sotenäs och Borås kom
muner är endast fyra av tio invånare lika nöjda.
Så här svarar några invånare på frågan om vad de är mest missnöjda med
vid sin senaste kommunkontakt:

”Har ingen dator. Svårt att ringa och få svar.”
”Att det är kommunens invånare som ska kolla och
anmäla till kommunen, de har själv ingen kontroll.”
”6 månader för att få trasiga gatlyktor utbytta på
gångväg för skolbarn.”
”Det tog 6 månader innan gatulyset reparerades!
Absolut inte ok!”
”Blev ej tagen på allvar.”
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Tabellbilaga
Tabellen avser andelen av de svarande som angett svarsalter
nativen ganska eller mycket bra på enkäternas nöjdhetsfrågor.
Svaren framgår för varje kommun där frågorna har ställts.

Kommuner

Hur tycker du
Om du gör en
att standarden
helhetsbedömHur tycker du (jämnhet, groning är du då
att snöröjpar och spår)
nöjd eller missning och
är på komHur tycker Vad tycker nöjd med hur
halkbekämp- munens gator, du att par- du om kva- avfallshantening sköts i
vägar och
kerna sköts i liteten på ringen fungerar
kommunen?
cykelvägar? kommunen?
vattnet?
i kommunen?

Andel
nöjda med
kommunkontakter

Ale

71 %

45 %

37 %

86 %

73 %

48 %

Arboga

65 %

32 %

65 %

86 %

83 %

47 %

Arvidsjaur

68 %

27 %

56 %

94 %

86 %

47 %

Arvika

76 %

37 %

93 %

91 %

87 %

63 %

Boden

71 %

28 %

77 %

91 %

89 %

64 %

Bollebygd

58 %

31 %

42 %

89 %

84 %

53 %

Borås

40 %

43 %

59 %

86 %

84 %

36 %

Ekerö

82 %

40 %

36 %

88 %

78 %

46 %

Enköping

50 %

38 %

62 %

85 %

85 %

51 %

Fagersta/Norberg

62 %

41 %

76 %

88 %

86 %

51 %

Falkenberg

43 %

36 %

59 %

97 %

81 %

47 %

Gotland

66 %

32 %

69 %

78 %

78 %

48 %

Grums

76 %

37 %

71 %

93 %

88 %

49 %

Gullspång

63 %

40 %

50 %

83 %

84 %

45 %

Göteborg

43 %

49 %

58 %

93 %

78 %

51 %

Hagfors

71 %

16 %

62 %

92 %

87 %

40 %

Hallstahammar

70 %

36 %

63 %

94 %

88 %

65 %

Halmstad

63 %

39 %

64 %

91 %

72 %

49 %

Hammarö

66 %

30 %

48 %

97 %

90 %

47 %

Hudiksvall

46 %

37 %

57 %

94 %

84 %

60 %

Hultsfred

69 %

38 %

56 %

91 %

81 %

53 %

Höganäs

71 %

40 %

63 %

91 %

89 %

66 %

Järfälla

78 %

45 %

50 %

90 %

83 %

58 %

Jönköping

48 %

55 %

60 %

92 %

89 %

56 %

Kritik på teknik. Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen? 35

Tabellbilaga

Kommuner

Hur tycker du
Om du gör en
att standarden
helhetsbedömHur tycker du (jämnhet, groning är du då
att snöröjpar och spår)
nöjd eller missning och
är på komHur tycker Vad tycker nöjd med hur
halkbekämp- munens gator, du att par- du om kva- avfallshantening sköts i
vägar och
kerna sköts i liteten på ringen fungerar
kommunen?
cykelvägar? kommunen?
vattnet?
i kommunen?

Andel
nöjda med
kommunkontakter

Kalix

54 %

14 %

59 %

91 %

83 %

39 %

Karlshamn

49 %

53 %

68 %

97 %

86 %

55 %

Karlstad

61 %

45 %

64 %

95 %

90 %

54 %

Kramfors

57 %

24 %

47 %

83 %

82 %

58 %

Kristianstad

50 %

52 %

50 %

89 %

83 %

55 %

Kristinehamn

77 %

29 %

68 %

93 %

88 %

62 %

Kumla

57 %

28 %

68 %

90 %

83 %

63 %

Kungälv

61 %

43 %

65 %

86 %

82 %

55 %

Kävlinge

63 %

44 %

52 %

83 %

86 %

63 %

Köping

54 %

49 %

63 %

84 %

88 %

68 %

Laholm

37 %

43 %

57 %

96 %

86 %

44 %

Landskrona

67 %

36 %

77 %

91 %

76 %

50 %

Lerum

46 %

54 %

43 %

92 %

82 %

46 %

Lidingö

71 %

54 %

65 %

92 %

79 %

49 %

Lidköping

57 %

53 %

76 %

95 %

82 %

63 %

Lomma

78 %

54 %

66 %

85 %

83 %

53 %

Luleå

55 %

38 %

57 %

93 %

89 %

52 %

Mariestad

45 %

16 %

54 %

91 %

85 %

56 %

Mark

37 %

36 %

40 %

93 %

76 %

53 %

Mellerud

48 %

44 %

51 %

94 %

82 %

51 %

Mjölby

58 %

56 %

63 %

92 %

93 %

50 %

Motala

46 %

40 %

59 %

94 %

90 %

67 %

Mölndal

67 %

42 %

67 %

86 %

81 %

59 %

Mönsterås

71 %

52 %

63 %

91 %

84 %

58 %

Nacka

76 %

44 %

60 %

90 %

74 %

49 %

Nynäshamn

39 %

29 %

30 %

91 %

76 %

37 %

Oxelösund

67 %

34 %

73 %

91 %

89 %

71 %

Partille

63 %

33 %

45 %

91 %

83 %

39 %

Sala

65 %

46 %

88 %

88 %

88 %

54 %

Sigtuna

46 %

57 %

56 %

89 %

79 %

41 %

Sjöbo

60 %

42 %

45 %

82 %

81 %

47 %

Skellefteå

64 %

23 %

72 %

77 %

82 %

49 %

Sollefteå

48 %

16 %

73 %

94 %

82 %

62 %

Sotenäs

43 %

42 %

56 %

96 %

82 %

35 %

Sundbyberg

56 %

55 %

62 %

91 %

75 %

47 %
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Kommuner

Hur tycker du
Om du gör en
att standarden
helhetsbedömHur tycker du (jämnhet, groning är du då
att snöröjpar och spår)
nöjd eller missning och
är på komHur tycker Vad tycker nöjd med hur
halkbekämp- munens gator, du att par- du om kva- avfallshantening sköts i
vägar och
kerna sköts i liteten på ringen fungerar
kommunen?
cykelvägar? kommunen?
vattnet?
i kommunen?

Andel
nöjda med
kommunkontakter

Svedala

67 %

39 %

59 %

87 %

86 %

42 %

Säffle

43 %

38 %

50 %

92 %

78 %

56 %

Säter

61 %

23 %

51 %

94 %

84 %

59 %

Söderköping

66 %

30 %

70 %

76 %

74 %

44 %

Tibro

69 %

56 %

72 %

93 %

83 %

67 %

Tierp

69 %

26 %

41 %

84 %

74 %

46 %

Tyresö

79 %

41 %

59 %

89 %

83 %

53 %

Täby

85 %

41 %

68 %

90 %

79 %

48 %

Töreboda

56 %

33 %

61 %

92 %

72 %

58 %

Uddevalla

42 %

41 %

59 %

78 %

83 %

40 %

Upplands-Bro

78 %

45 %

45 %

88 %

76 %

65 %

Vara

60 %

34 %

46 %

78 %

72 %

43 %

Varberg

50 %

50 %

67 %

94 %

87 %

48 %

Vaxholm

50 %

41 %

51 %

93 %

73 %

51 %

Vellinge

51 %

53 %

42 %

91 %

87 %

56 %

Värnamo

57 %

58 %

79 %

89 %

88 %

56 %

Växjö

71 %

45 %

76 %

92 %

85 %

53 %

Ystad

70 %

38 %

72 %

91 %

87 %

50 %

Åmål

47 %

41 %

51 %

96 %

80 %

42 %

Älmhult

36 %

27 %

65 %

93 %

71 %

60 %

Öckerö

65 %

18 %

34 %

95 %

73 %

35 %

Örebro

56 %

47 %

68 %

91 %

82 %

58 %

Östersund

52 %

56 %

60 %

94 %

88 %

54 %

Östhammar

65 %

25 %

58 %

76 %

78 %

48 %

Samtliga
deltagande

60%

39%

60%

90%

82%

52%
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Kritik på teknik
Redovisning av enkätundersökning bland
medborgare
Under våren 2016 genomfördes enkätundersökningar i 101 kommuner om
hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker,
vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Den här rapporten
ger en översiktlig redovisning av alla enkäter och försöker bland annat ge
deltagande kommuner möjlighet att jämföra sina resultat och se hur nöjda
medborgarna är.
I denna redovisning finns det en sammanställning av invånarnas nöjdhet med
den kommunala förvaltningen. Vi presenterar även de tio kommuner som
sammantaget har störst andel nöjda invånare.

Ladda ner på webbutik.skl.se

ISBN 978-91-7585-453-3

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 16

Dnr 2016/00424

Medborgarförslag om uppsnyggning och utplacering av
papperskorgar och träckkorgar utmed Kanalen mellan färjan
Lina och Rotkilen i Töreboda
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden tillstyrker medborgarförslaget och ger verksamhet Teknik i
uppdrag att genomföra medborgarförslaget under år 2017 inom anslagen
driftbudget.
2. Tekniska nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för information.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Töreboda beslutade på sammanträdet 2016-05-30 att
överlämna medborgarförslag om uppsnyggning och utplacering av papperskorgar
och träckkorgar utmed Kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen i Töreboda till
tekniska nämnden för beslut. Verksamhet teknik har handlagt förslaget och finner
förslaget bra och relativt enkelt att genomföra. Den löpande driftinsatsen påverkas
inte nämnvärt då samordningsmöjligheter finns i närområdet.
Underlag för beslut

Medborgarförslag om uppsnyggning och utplacering av papperskorgar och
träckkorgar utmed Kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen i Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Medborgarförslag om
uppsnyggning och utplacering av papperskorgar och träckkorgar utmed Kanalen
mellan färjan Lina och Rotkilen i Töreboda”.
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Medborgarförslag om uppsnyggning och
utplacering av papperskorgar och träckkorgar
utmed Kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen i
Töreboda
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden tillstyrker medborgarförslaget och ger verksamhet
Teknik i uppdrag att genomföra medborgarförslaget under år 2017
inom anslagen driftbudget.
2. Tekniska nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för
information.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2016-05-30 att överlämna
medborgarförslag om uppsnyggning och utplacering av papperskorgar och
träckkorgar utmed Kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen i Töreboda till
tekniska nämnden för beslut. Verksamhet teknik har handlagt förslaget och
finner förslaget bra och relativt enkelt att genomföra. Den löpande driftinsatsen
påverkas inte nämnvärt då samordningsmöjligheter finns i närområdet.

Underlag för beslut
Medborgarförslag om uppsnyggning och utplacering av papperskorgar och
träckkorgar utmed Kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen i Töreboda.
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Michael Nordin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-30

98

Kf§56

Dnr KS 2016/0166

Medborgarförslag Om uppsnyggning och utpiacering av pappersoch träckkorgar utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen
Kommunfullmäktiges beslut

1. KommunfullmäktigeöverJåtertilltekniskanämndenattbeslutaiärendet
om uppsnyggning och utplacering av pappers- och träckkorgar utmed
kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen.

2. Kommunfullmäktige påminner om att närnnder som handlägger medborgarförslag ska informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i
ärendena. Nämnden ska också informera om de ärenden sorn inte av-

gjorts inom ett år.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om uppsnyggning och utplacering av
pappers- och träckkorgar utmed kanalen rnellan färjan Lina och Rotkilen. Det
föreslås att kommunen sätter upp två papperskorgar och ställer ut några
bänkar utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen.
Expedieras till;
Ingivaren
Tekniska nämnden
Sekreteraren

Justerare
,'r

h

J Utdragsbestyrkande

å
it

/1,

Delegationsbeslut 2016
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

T-boda
0
32281
70532
10200
136843
75065
69967
31983
60039
5150
54850
162944

G-spång
33303
18193
23205
16892
18145
3343
103499
0
64682
154138
49612
93820

Summa:

709695

578832

TRE KOMMUNER I SAMVERKAN
Delegationsbeslut: BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG
Tidsperiod: December 2016
================================================================
Besluts- Sökande
Beviljat Bidragsbelopp
datum
Töreboda
Gullspång
161202 Göran Hagman
1 181:Byggmästaren 8
161202

Maj-Britt Lundin
Valla 4:14

1 415:-

161202

Arne Björkholm
Jonsboda 3:21

1 650:-

161202

Inga Nilsson
Prästkragen 1

634:-

161202

Karl Älvegran
Kilen 2:25

71 138:-

161202

Marie Dahlman
Gnet 2:47

161202

Kerstin Gustafsson
Törebodagården 11

161202

Astrid Olsson
Äspäng 4:22

1 788:-

161202

Anders Sjölander
Prästkragen 1

2 481:-

161202

Nils Gustavsson
Violen 22

1 067:-

161202

Göran Berger
Närlunda 1:16

2 530:-

161202

Sonja Gustavsson
Harstensmossen 1:14

2 144:-

161202

Margareta Udén
Prästkragen 1

1 500:-

161202

Juhani Nuojua
Kyrkängen 1:62

3 360:-

161202

Ingvar Brenklert
Kroksjöhult 1:62

4 110:-

161202

Sven Flyckt
Maskinisten 1

2 535:893:-

16 915:-

2
161209

Sonja Björkman
Otterbäcken 10:31

161220

Ebba Isaksson
Bokhandlaren 3

161220

Väinö Toumiranta
Skäggebolet 1:55

161220

Eva Törngren
Slätte 3:15

9 146:-

161220

Börje Karlsson
Lammet 1

1 809:-

161220

Eira Arvidsson
Krabbängen 1:185

161220

Gösta Kvistblom
Otterbäcken 10:19

3 738:-

161220

Gunilla Eriksson
Hova 2:4

5 709:-

161220

Gotthard Lindsjö
Otterbäcken 8:134

3 630:-

161220

Solveig Andersson
Otterbäcken 10:52

2 768:-

161220

Marie-Louise Brandberg
Vitsippan 1

161220

Lily Brask
Hova 2:45

2 104:-

161220

Siv Eriksson
Maskinisten 3

2 875:-

161220

Åke Bratt
Forellen 8

3 528:-

161220

Aune Halldin
Otterbäcken 8:19

3 405:-

161220

Ragnhild Andersson
Bergshöjden 12

2 296:-

161222

Manizha Ahmadi
Ekorren 3

10 451:-

161228

Arne Persson
Linnean 3

10 725:-

161228

Gerd Karlsson
Hova 4:29

8 652:-

161230

Alf Zander
Rönnen 11

Summa kronor:

6 635:3 483:12 955:-

24 529:-

12 685:-

675:162 944:-

93 820:-

ffiffiffi
\tJl W

LctL -t.t-)8

Datum: 2016-12-*'
Dnr: TN216/691Sida: 1 (1)

W-Y

rOnrrool

MARTEsT

D cult-splxc

Kommuner i samarbete

Verksamhet Teknik

Tekniska nimndens arbetsutskott

Antagande av entrepren6r- Kanalparken,
Toreboda. Nybyggnation av gata och VA
Beslut
Tekruska nimndens atbetsutskott antar anbud nt 1, for nybyggnation av gata och
VA i det nya bostadsonuidet I(analparken i Toreboda. Beslutet griller for etapp 1
av genomfcirandet.

Bakgrund
Tekniska n.{mndens arbetsutskott beslutade 2016'12-06, S 286 /2016, att ge
anbud for
ordforande, Suzanne Michaelsen Gunnatsson, i uppdrag
^tt ^rta
rubdcerat proiekt under petioden 2016-12-07 - 2017'01'16.
Projektering av det nya bostadsomlidet har pigitt under hosten och
forfrigningsunderlaget har vadt ute for anbudsriikrung undet perioden
201 6-11 -1 8 - 201 6-12-16.

Eftet anbudstidens utgang har tre anbud inkommit. Utvdrderingen visar att anbud
nr t har limnat det anbud som ir mest ekonomiskt fordelaktigt och som ryms
inom beFtnthg budget. Anbudsgivare har i srna anbud liimnat ptis pi bide etapp 1
och pi option etapp 2 for genomforandet av nybyggnationen. I fotfr6gningsunderlaget ftamkommet det att bestdllaren har ritt att sjilv bestimma om
optionen ska utnytt)as.
Underlag fOr beslut

Uwiirderingsrapport

Anbud -Kanalparken T<ireboda. Nybyggnation av gata och VA
TN2016/691

1 912 352kr

4 912 140 kt
1 732 860 kr

Ue ca 10 % av kontraktsumma

Ue ca 12 % av kontraktsumma

beslutar ensam om optionen ska utnyttjas

uppclrag de

senaste fem eren
ekonomisk

som ravs f6r
4. AnOUOSgrVaren rnrygar arr ror aroersmilloTragor sKa
angiven BAS-U (se AFC.1833) ha erfarenhet och utbildning
f6r atl
kraven enl AFS.1999:3

av anbud enl AFB.53

Datum: 2016-12-14
Dnr: TN216/689
Sida: 1 (1)

Verksamhet Teknik

Tekniska nzirnnclens arbetsutskott

Antagande av entreprenor- Nybyggnad av
cirkulationsplats SOdra Vdgen/Marieforsleden i
Mariestad
Beslut
'1el<rriska n,{mnclens at'betsutsl<ott atttar arrbud nr 3 [oL rrybyggnad av
cirl<r.rla tionspla ts Sodra \/ rigen / lvlarie [orsleclen

i

lvlaries tacl.

Bakgrund
'I'crlrrrislra n,inrrrclens arbetsutsl<ott beslr-rtade 201,()-12-0(r,
$ 285/2016,atr. ge
or:cl[orarrcle, Surzartrre i\,liclraelsert Gutttratssotl, i uppdrag att anta anburd for

rr.rl:ricerat projckt uttcler perioderr 2016-12-07

- 2017 -01'16'

Projekterirrg av clen rtya .irO.,t" onsplatsen har prigitt ttnder hosten och
tbrfrrignirrgstrncle rlage r lrar valit ute flor anbr,rdsrakning trnder periodett
201 6-1, 1 - I 4

-

201 6-12-09,

Efter anbuclsticlens urtging har tre ar:bud inkomrrut, Un'zitderirrgett visar att anbud
6t 3 har liimtrat clef apbr.rd som .'ir tnest ekonomiskt frlrclelaktigt och som r1'ms
inorrr bctlntlig budget.
Underlag for beslut
U

:

n,nrdcringslapport
1yt'xt1i.,.;it/,:,: ,rrr.r)

/

/. /

tl'//r'.i'/,.;tr'li/titt-!6llir'1-/.,t-tr,t'r-"t^

Surzal{rlc' I\'lichnclscrr C urtnarssorr

't,(K,risl.a rr.inrpclc:ns orcl[t!ranclc

/
\' -'''

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 17 januari 2017, kl. 14.00 – 16.35

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Björn Nilsson
Peter Granath
Sven Olsson

Övriga deltagare

Elisabeth Westberg
Cathrin Hurtig Andersson
Jim Gustavsson
Hanna Lamberg
Björn Isvi
Michael Nordin
Ewa Sallova

(S)
(KD)
(S)
(S)
(C)

Justerare

Sven-Inge Eriksson

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik efter överenskommelse

Sekreterare

Verksamhetsekonom § 5-6
Verksamhetsekonom § 7-8
Fastighetsförvaltare § 9
Enhetschef gata/trafik § 11-15
Projektledare va/gata § 12
Tf. teknisk chef
Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Sven-Inge Eriksson

Justerandes signatur

Ordförande
1:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare

Utdragsbestyrkande

§§ 4-23

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-01-17

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

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Anslagsdatum

2017-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-02-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 4

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 4

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 5

Dnr 2017/00013

Attestlista för tekniska nämndens verksamheter 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner attestlista år 2017 för verksamhet teknik MTG i
enlighet med förslaget.
Bakgrund

I början av varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd.
Attestlistan beskriver vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får attestera
respektive verksamhet inom drift- samt investeringsredovisningen.
Beslut om förändringar i attestlistan under det kommande verksamhetsåret tas av
förvaltningschef och delges ekonomienheten som information.
Underlag för beslut

Attestlista år 2017 för verksamhet Teknik MTG.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Attestlista för tekniska nämndens verksamhetet 2017”.
Expedierats till:
Ekonomienheten Mariestad, Töreboda och Gullspång
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 5

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 6

Dnr 2016/00134

Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Mariestads kommun i enlighet med förslaget.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2017
avseende verksamhet teknik i Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Förslag till fördelning av rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och tf. teknisk
chef Michael Nordin ”Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Mariestads kommun”.

Expedierats till:
Ekonomienheten Mariestad
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 6

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 7

Dnr 2016/00161

Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Gullspångs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Gullspångs kommun i enlighet med förslaget.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2017
avseende verksamhet teknik i Gullspångs kommun.
Underlag för beslut

Förslag till fördelning av rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Gullspångs kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ” Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Gullspångs kommun”.

Expedierats till:
Ekonomienheten Gullspång
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 7

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 8

Dnr 2016/00160

Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Töreboda kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Töreboda kommun i enlighet med förslaget.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudgeten för år 2017 avseende
verksamhet teknik i Töreboda kommun.
Underlag för beslut

Förslag till fördelning av rambudet för år 2017 avseende verksamhet teknik i
Töreboda kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och tf.
teknisk chef Michael Nordin ”Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2017 i
Töreboda kommun”.

Expedierats till:
Ekonomienheten Töreboda
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 8

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 9

Dnr 2017/00018

Utbyte av värmekälla i Gullstensskolan

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att byta energikälla på Gullstensskolan och teckna ett
avtal med Skagerns energi om värmeleverans från en nybyggd pelletsanläggning
fr.o.m 2017-07-01.
Bakgrund

Gullstensskolan värms idag med en kombination av bergvärmepumpar och
oljeeldning. Oljepannan är i ganska gott skick, värmepumparna är drygt 15 år och i
sämre skick. Ofta uppstår driftproblem och försämrad verkningsgrad. Med anledning
av det ökar den procentuella andelen olja ökar varje år. Uppvärmningskostnaderna
totalt för värme och varmvatten i snitt de senaste 6 åren är ca 470 tkr/år. En kulvert
från pannan vid Amnegården har diskuterats men är inte ekonomiskt försvarbar. Det
finns även ett övergripande mål att gå över till förnybar energi.
Fastighetsavdelningen har ett samarbete med Skagerns Energi, de köper tjänster för
skötsel och underhåll av pannor och pelletsanläggningar. Skagerns Energi har efter
förhandling erbjudit sig att leverera värme från en nyanlagd pelletspanna och kan
göra detta till en kostnad som kommer att innebära en beräknad kostnadsreducering
och dessutom minskade underhållskostnader. Fastighetsavdelningen beräknar att en
rimlig kostnadsbesparing är 20 % exklusive driftkostnadsökningar som är att vänta på
befintlig lösning och i takt med att andelen olja ökar så ökar även besparingen.
Skagerns Energi levererar redan idag värmen till följande av fastighetsavdelningens
byggnader: Amnegården/Gullspångs vårdcentrum, Lysmaskens förskola och
Regnbågsskolan. Skagerns Energi är ett bra exempel på hur verksamhet teknik
genom samarbete kan säkerställa att vi har egen personal och kompetens att sköta de
kommunala anläggningarna på ett kostnadseffektivt sätt. Personalen som till största
delen utgår från Gullspång sköter underhåll av anläggningar inom hela MTG.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och tf. teknisk chef
Michael Nordin ” Utbyte av värmekälla i Gullstensskolan”
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson
Skagerns Energi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 9

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 10

Dnr 2016/00662

Hantering av återvinningsbara massor och material

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger verksamhet teknik i uppdrag
att ta fram relevanta instruktioner för hantering av återvinningsbara massor och
material.
Bakgrund

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) gav tekniska nämnden 11 oktober 2016 (Tn §
196/2016) verksamhet teknik i uppdrag att redovisa:
Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material vid
upphandling av nybyggnader och renoveringar.
Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material vid
arbeten i egen regi av nybyggnader och renoveringar.
Verksamhet teknik har i MTG-kommunerna en lång tradition av att hantera
återvinningsbara schakt- och asfaltsmassor. Någon större skillnad på egen regi och
entreprenader finns inte. Några upprättade instruktioner för hanteringen finns i
dagsläget inte. Nedan följer en beskrivning av hur hanteringen sker idag och
historiskt.
En grundregel är flytta material så lite som möjligt.
Om det går skall mellanlagring av massor undvikas.
Vid ett markprojekt som ex. VA-sanering, gatuombyggnad, eller exploatering, samt
vid fastighetsrenoveringar återanvänds det material från arbetsområdet i så stor
utsträckning som går.
Det kan handla om att återanvända befintliga packningsbara massor till ex. resterande
fyllning, vägterrass eller uppfyllning av tomtmark.
För att undvika ojämna sättningsskador i gator och vägar eftersträvas att materialet
skall vara av samma typ som angränsande vid återfyllning av en ledningsschakt.
Användbara schaktmassor som blir över i ett projekt kan ofta användas i andra
projekt och vara en tillgång där. Detta blir extra tydligt vid nya exploateringsprojekt.
Historiskt har material sparats under flera år för att kunna fylla massbehov vid
exploatering.
Material som blir över vid fastighetsrenoveringar sorteras och transporteras till
Återvinningscentral.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 10

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 10 (forts.)

Dnr 2016/00662

Vid mellanlagring av schaktmassor är det viktigt att inte blanda ihop olika material.
Om grus, lera, rötter, sten, och jord blandas minskar användbarheten. Här finns en
stora utmaning att hålla isär materialen.
För att få fram jordmaterial för att anlägga gräsmattor och grönytor sorteras jord från
egna upplag istället för att köpa in jord externt. Numera köps sorteringen in.
Kostnaderna för sortering belastar projektet där jorden skall användas.
Vid sprängarbeten ses det bortsprängda berget som en resurs istället för en
belastning. Berget krossas och används i olika projekt. Ett bra exempel på detta är
projekt Sjölyckan där området är självförsörjande på mycket av krossmaterialet.
Kostnaden för krossning belastar det projekt där materialet skall användas.
Återvinning av asfalt i egen regi är tillämpat sedan ca 15 år tillbaka. Uppbruten asfalt
mellanlagras för att sedan krossas för kallåtervinning. Den krossade asfalten
återanvänds där det är lämpligt i vägkonstruktioner, vid byggnation av gång- och
cykelvägar samt till tillfälliga vägar.
Uppbruten asfalt återanvänds även vid tillverkning av ny varm asfalt. Kvalitén blir
högre men även kostnaderna för transporter och uppvärmning blir högre.
Det går inte att ersätta varm asfalt med kallåtervunnen.
Vid ombyggnad av gator tillvaratas granitkantsten, smågatsten och storgatsten.
Stenmaterialet sätts tillbaka vid återställning eller återanvänds i andra projekt.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn § 196/2016.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och
fastighetschef Bo Theorén ” Hantering av återvinningsbara massor och material”.
Expedierats till:
Projektchef va/gata Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 11

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 11

Dnr 2014/00637

Kostnadsberäkning samt förslag på tidplan för parkeringsplatser
i Töreboda centrum

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden överlämnar upprättad redovisning till utvecklingsutskottet för
vidare hantering.
Bakgrund

Utvecklingsutskottet har gett Tekniska nämnden i uppdrag att innan den 1 februari
2017 kostnadsberäkna och lämna förslag på tidplan för de planerade åtgärderna för
fler parkeringsplatser i Töreboda.
Verksamhet teknik har tittat på förslagen och gjort en första kostnadsbedömning av
dem. Dessa kostnader är ungefärliga då mer exakta kostnader fås först efter
projektering.
Följande projekt har kostnadsbedömts samt lagts in i ett förslag till tidplan för
genomförande.
Projekt på kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:
Norra delen av Östra Torggatan


Bygger om genom att ta in anspråk delar av gångbanor till förmån för fler
parkeringsplatser. Alternativet bör utredas ur trafiksäkerhetssynpunkt.



Kostnad: 1 100 tkr



Tidplan: tidigast hösten 2017



Tillskapar ca 10 platser (110 000 kr/plats)

Drottninggatan/Skolgatan


Rivning/ombyggnad/trafikmålning



Kostnad: 300 tkr



Tidplan: tidigast hösten 2017



Ca 10 nya parkeringsplatser (30 000 kr/plats)

Torget – steg 1 (Exkl. VA-sanering)

Justerandes signatur



Stänger av genomfart, refuger rivs, ny topp + målning



Kostnad: 5-800 tkr, beroende på omfattning



Tidplan: Kan startas efter omarbetad projektering



Ca 10 nya parkeringsplatser (50-80 tkr/plats)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 11 (forts.)



Dnr 2014/00637

Obs exkl. dagvattenfördröjning och VA-sanering.

Projekt på icke kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:
Björkäng 9:1, Kyrkans mark norr om Frögränd


Asfalterad Parkering på 3200 kvm (ej kommunal mark)



Kostnad 1500-1800tkr exkl. marklösen



Tidplan, bra som vinterarbete. Markåtkomst klar.



Ca 108 nya parkeringsplatser (14-16500 kr/plats)

Öster om Kungsgatan


Ny parkering på Trafikverkets mark



Kostnad: 550 tkr (asfalt) exkl. marklösen



Tidplan: Beroende av markåtkomst



Ca 50-60 nya parkeringsplatser (9 000 kr/plats)

Övriga projekt i området:
Södra delen av Östra Torggatan


Projekterat och klart



Tidplan. Före semestern 2017



Kostnad 1000 tkr

Torget – steg 2


Omgestaltning av ytan framför Ica



Tidplan (efter Va-sanering)

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Uu § 201/2016.
Bildbilaga redovisning av uppdrag om fler parkeringsplatser i Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och enhetschef
gata/trafik Hanna Lamberg ” Redovisning av uppdrag om fler parkeringsplatser i
Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 13

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 12

Dnr 2017/00015

Genomförande av cykelnätsplan Mariestads kommun år 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:


Ge verksamhet teknik igångsättningstillstånd till att genomföra åtgärder för 2017
enligt cykelnätsplanen enligt följande
o 2 500 tkr – upprustning av befintligt cykelnät
o 4 000 tkr – genomförande av nya sträckningar enligt cykelnätsplanen i
Mariestad



Finansiering sker genom omdisponering av 6 500 tkr från gatuavdelningens
investeringsram för cykelbanor, upprustning av befintliga - 2017 till ”projekt
2082 Cykelnätsplan

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Mariestads har antagit en cykelnätsplan som sträcker sig från
2015 till 2030. Syftet med cykelnätsplanen är att Mariestad ska få ett aktuellt
planeringsunderlag för cykeltrafiken. Åtgärdsförslagen samt prioriteringarna ska
underlätta det fortsatta arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder.
Cykelnätsplanen är ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar.
Cykelnätsplanen innehåller förslag till hur upprustning av cykelvägnätet ska ske samt
vilka nya sträckor som behövs fram till 2030.
I 2017 års investeringsbudget finns 6 500 tkr avsatta till cykelbanor, upprustning av
befintliga. Av detta föreslår verksamhet teknik att 2 500 tkr används för upprustning
av befintliga cykelbanor och att 4 000 tkr används till utbyggnad av cykelvägnätet
enligt cykelnätsplanen. Sedan tidigare finns beslut om att 400 tkr avsätts till
projektering av cykelväg mellan Ullervad och Jula, oklar status.
Enheten gata/trafik har tillsammans med projektavdelningen tittat på
cykelnätsplanen och föreslår att följande projekt på nya sträckor genomförs under
2017:


Muggebovägen, del 1 (B)



Storegårdsvägen (D)



Förrådsgatan, södra delen (delvis H)

Utöver detta planeras följande projekt:


Justerandes signatur

Tegelvägen del 2, avslut av exploateringsprojekt (C)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 12 (forts.)

Dnr 2017/00015

Underlag för beslut

Cykelnätsplan Mariestads kommun, 2015-2030.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och
projektledare Björn Isvi ” Genomförande av cykelnätsplan Mariestads kommun år
2017”.
Expedierats till:
Projektledare va/gata Björn Isvi
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg
Ekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 15

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 13

Dnr 2016/00663

Trafikljus vid övergångsställe på Stockholmsvägen vid ICA
Oxen i Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden har tagit del av utredningen och beslutar att inte uppföra ett
trafikljus vid övergångstället på Stockholmsvägen vid Ica Oxen.
Bakgrund

Efter yrkande från Sune B Jansson (C), har Tekniska nämnden gett verksamhet
teknik i uppdrag att utreda möjligheten att uppföra ett trafikljus vid övergångsstället
vid Ica Oxen på Stockholmsvägen.
Övergångstället vid Ica Oxen är idag ett så kallat obevakat övergångställe då det
saknar trafiksignal. Vid dessa ska fordonsföraren alltid anpassa hastigheten och om
nödvändigt stanna när gående är på väg ut på eller är på väg att korsa
övergångsstället. Övergångsstället är utformat med en upphöjning samt förstärkt
med blinkande skyltar för att uppmärksamma bilister på att oskyddade trafikanter
ämnar korsa gatan.
Korsningen Stockholmsvägen/Viktoriagatan är tidvis vältrafikerad av både fordon
och fotgängare. Under 2016 gjordes två trafikmätningar på Stockholmsvägen som
visar att vid vattentornet passerar 5525 fordon/dygn och nere vid
järnvägsövergången ligger trafikflödet på 7257 fordon/dygn.
Syftet med signalreglering av ett övergångsställe eller cykelöverfart är att höja
tillgänglighet för GC-trafik och/eller öka framkomlighet för fordonstrafik samt att
öka trafiksäkerheten. Signaler anses också öka tryggheten för många grupper t ex
barn och synskadade. Det är dock inte självklart att en ökad säkerhet uppnås. En
ökad trafiksäkerhet uppnås endast om trafikanterna observerar signalerna, förstår
deras innebörd och åtlyder dem. Därför är det mycket viktigt att anläggningen ges en
god utformning vad gäller signalplacering, detektorbestyckning, passande tidsättning
och en lämplig driftform. Vid måttliga trafikmängder innebär en signalreglering oftast
ökade fördröjningar för trafikanterna. Den kan dessutom i vissa fall ge en falsk
trygghetskänsla. Många fotgängare som skadas i signalreglerade korsningar har gått
mot rött.
Signalreglerade gc-överfarter ger i genomsnitt en reducering av antalet
personskadeolyckor på 5-10 % på övergångsstället samt inom ett område av 50 meter
jämfört med de icke signalreglerade. Ser man bara på övergångstället, minskar det
med 27 %, medan det finns en tendens att olyckorna ökar något i omkringliggande
område. Med enbart en trafiksignal anses ej övergångsstället hastighetssäkrat då det
krävs upphöjning för att garantera att hastigheten i konfliktpunkten ej överstiger 30
km/h.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 16

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 13 (forts.)

Dnr 2016/00663

Jämförelser i framkomlighet har genomförts mellan signalreglerade och obevakade
övergångsställen. Dessa bygger på att fordon lämnar fotgängarna företräde vid
obevakade övergångställen. Jämförelsen visar att fotgängarna generellt sett får bättre
framkomlighet vid oreglerade övergångsställen medan fordonen erhåller bästa
framkomlighet vid signalreglerade övergångsställen om de är samordnade med övriga
trafiksignaler.
Gångsignalen kan förväntas ge positiv effekt med olycksreduktion av personskador
om:
• Signalen är lämpligt utformad, har mittrefug och ligger intill andra signalregleringar
• Gatan är bred, minst 15 m
• Motorfordonstrafiken samtidigt är stor, minst 13 000 fordon/dygn
Med anledning av ovanstående anser verksamhet teknik att övergångsstället på
Stockholmsvägen vid Ica Oxen ska ha kvar sin nuvarande utformning då det skulle
innebära en försämring av trafiksäkerheten och framkomligheten för fotgängarna om
trafiksignaler infördes.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn 2016-10-11, § 196.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ” Trafikljus vid
övergångsställe på Stockholmsvägen vid ICA Oxen i Mariestad”.
Expedierats till:
Enhetschef va/gata Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 14

Dnr 2015/00543

Avskrivning av ärende - Riktlinjer för medfinansiering av
tillgänglighetsanpassning genom ramper i MTG

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att avskriva uppdraget att ta fram riktlinjer för
medfinansiering av tillgänglighetsanpassade ramper till butiker och lokaler inom
MTG.
Bakgrund

Det finns krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas för att skapa god
tillgänglighet till staden och dess utbud. Enkelt avhjälpta hinder kan vara
tillgänglighetsanpassning av ett övergångsställe eller uppförande av en ram till en
entré. Ansvaret för att uppfylla kraven på tillgänglighet till t.ex. butiker och lokaler
ligger helt på fastighetsägaren.
Tekniska nämnden gav 2015-12-08, § 276, verksamhet teknik i uppdrag att ta fram
riktlinjer för medfinansiering av tillgänglighetsanpassade ramper till butiker och
lokaler inom MTG. Motivet till uppdraget var bland annat att öka takten på
tillgänglighetsarbetet samt att större krav skulle kunna ställas på utformning och
materialval.
Verksamhet teknik har tittat på uppdraget och kommit fram till att lagstiftningen är
tydlig med att det är fastighetsägarens ansvar att följa de krav som finns på
tillgänglighet. Vidare är det svårt för kommunen att gå in och medfinansiera vissa
fastighetsägare då det kan strida mot kommunallagen och lika behandlingsprincipen.
Verksamhet teknik har varit i kontakt med andra kommuner för att se om liknande
upplägg finns, där kommunen går in med medfinansiering till
tillgänglighetsanpassning av fastigheter. Det förkommer inte i någon av de
kommuner som verksamheten har varit i kontakt med. Det som förekommer är dock
att kommunen kan utföra tillgänglighetsanpassningar åt fastighetsägare i samband
med större ombyggnadsprojekt av gaturummet där fastighetsägaren betalar sin del.
Med anledning av detta föreslår verksamhet teknik att uppdraget avskrivs i sin helhet.
Underlag för beslut

Beslut Tn2015-12-08, § 276.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ” Avskrivning
av uppdrag - Riktlinjer för medfinansiering av tillgänglighetsanpassning genom
ramper i MTG”.
Expedierats till:
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 18

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 15

Dnr 2016/00142

Trafiksituation kring kommunens skolor i Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden



Tekniska nämnden överlämnar informationen till kommunstyrelsen i Gullspång.



Tekniska nämnden uppdrar åt verksamhet teknik att genomföra de åtgärder som
föreslås.

Bakgrund

Vid kommunstyrelsen arbetsutskott den 17 februari 2016 fick verksamhet teknik i
uppdrag att utreda trafiksituationen runt Gullstenskolan. Skolans rektorer är starkt
oroade över bland annat hastigheten och har önskemål om 30 km/tim på gatorna
runt skolan. Kommunstyrelsen gjorde den 4 maj 2016 ett tillägg att se över
trafiksäkerheten/parkering på alla förskolor/skolor i kommunen.
Ärendet lyftes på ett dialogmöte den 16 november 2016 för förtydligande om vilka
problem som upplevs och vad som avsågs med uppdraget.
Vid dialogmötet uppkom följande synpunkter/förtydliganden:
Hova


På grund av ombyggnationerna av E20 kommer skolan/förskolans
anslutningar/utemiljöer att byggs om



Förskolan Bikupan ska flytta

Otterbäcken


Vid Gallernäset/förskolan Näckrosen upplevs problem med parkeringen

Gullspång


Vid Förskolan Lysmasken upplevs problem med parkering



Vid Gullstensskolan finns framför allt önskemål om 30 km/tim från
verksamheten

Det ofta är hårt tryck vid skolor vid lämning på morgonen då många kommer under
samma tid. Samma problem finns oftast inte på eftermiddagen då hämtning sker mer
utspritt. För god trafikmiljö kring skolor/förskolor kan kommunen införa olika
trafikregler (parkeringsförbud, tidsbegränsad parkering mm) samt övervaka detta.
Hastigheter övervakas av polisen. Det är även viktigt med information från skolan till
föräldrar/personal om vad som gäller kring skolan vid lämning/hämtning/parkering
och hur man vill ha miljön för de barn som går och cyklar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 19

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 15 (forts.)

Dnr 2016/00142

Utifrån tillkommande uppgifter i samband med dialogmötet har verksamhet teknik
uppmärksammat följande behov av åtgärder:


Otterbäcken, Gallernäset/förskolan Näckrosen – dialog har förts med
fastighetsavdelningen och det har framkommit att det finns behov av ny
parkeringsyta utmed Kajakvägen på grund av fler resande med bil i samband
med vuxen/SFI-utbildning.



Gullspång, Förskolan Lysmasken – dialog har förts med
fastighetsavdelningen om att se över fler parkeringsmöjligheter samt tydligare
skyltning framförallt för lämning/hämtning av barn.



Gullspång, Gullstenskolan – åtgärder har vidtagits för ökad säkerhet kring
skolan under senare år med bland annat ny busshållplats, förbud mot tung
trafik på Stampargatan, stannandeförbud på Skolgatan. Behov/önskemål
finns om att införa hastighetsbegränsningar kring skolan.

Verksamhet teknik föreslår följande åtgärder:


Befintlig parkeringsplats på Kajakvägen utökas samt förses med tydlig
skyltning



Befintliga parkeringsytor tydliggörs och markeras på Villagatan vid förskolan
Lysmasken



30 km/tim införs på Skolgatan mellan Storgatan och Stampargatan och
rekommenderad 30 km/tim utökas på större del av Stampargatan



vidare dialog förs med verksamheten på Gullstensskolan för att titta på
behov av ytterligare åtgärder t ex i form av avlämningsplatser mm.

Åtgärderna planeras att genomföras under våren 2017 inom tilldelad driftbudget.
På grund av utbyggnaden av E20 i Hova föreslås inga förändringar vid förskolorna
Mars och Pluto sam vid Regnbågsskolan i nuläget.
Underlag för beslut

Protokoll KS 2016-05-04 § 127.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och
trafikingenjör Marie Andersson ” Trafiksituation kring kommunens skolor i
Gullspång”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg,
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sida 20

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 16

Dnr 2016/00424

Medborgarförslag om uppsnyggning och utplacering av
papperskorgar och träckkorgar utmed Kanalen mellan färjan
Lina och Rotkilen i Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden tillstyrker medborgarförslaget och ger verksamhet Teknik i
uppdrag att genomföra medborgarförslaget under år 2017 inom anslagen
driftbudget.
2. Tekniska nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för information.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Töreboda beslutade på sammanträdet 2016-05-30 att
överlämna medborgarförslag om uppsnyggning och utplacering av papperskorgar
och träckkorgar utmed Kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen i Töreboda till
tekniska nämnden för beslut. Verksamhet teknik har handlagt förslaget och finner
förslaget bra och relativt enkelt att genomföra. Den löpande driftinsatsen påverkas
inte nämnvärt då samordningsmöjligheter finns i närområdet.
Underlag för beslut

Medborgarförslag om uppsnyggning och utplacering av papperskorgar och
träckkorgar utmed Kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen i Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Medborgarförslag om
uppsnyggning och utplacering av papperskorgar och träckkorgar utmed Kanalen
mellan färjan Lina och Rotkilen i Töreboda”.

Expedierats till:
Birgitta Hultmark
Kommunfullmäktige Töreboda
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson
Tf. teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 21

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 17

Dnr 2016/00730

Rapport Kritik på teknik 2016

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger i uppdrag till verksamhet
teknik att återkoppla arbetet med genomförandet av upprättad handlingsplan i
samband med delårs- samt helårsbokslutet 2017.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att komplettera handlingsplanen med
ytterligare en aktivitet - djupgående analys av dålig resultat gällande väglaget.
Bakgrund

Under våren 2016 genomförde SKL medborgarundersökningen ”Kritik på Teknik”.
Undersökningen görs med ett par års intervall och syftar till att ge en indikation på
hur nöjd kommuninvånaren är med servicen när det gäller gator, parker,
vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Det finns också en fråga om
hur nöjd man är med kommunkontakter i allmänhet. Undersökningen som är en
enkätundersökning är år 2016 gjord i 101 kommuner där MTG-kommunerna är
individuellt rapporterade.
För verksamhet teknik i MTG har en analys av resultatet gjorts på en övergripande
nivå med fokus på den service som ligger inom verksamheten idag det vill säga
sophämtning och avfallshantering har utgått ur analysen då dessa tjänster ligger i
kommunalförbundet AÖS sedan ett år tillbaka. För samtliga tre kommuner är det
generellt så att utfallet för Vatten och avlopp har en hög nöjdhet och gällande
standarden på gator, vägar och cykelvägar är nöjdheten låg. Det som sticker ut
ordentligt är att nöjdheten gällande just standarden på kommunens gator, vägar och
cykelvägar i Mariestad får ett så lågt utfall som 16% vilket är bland de lägsta i hela
undersökningen trots den satsning som gjorts på ny beläggning på GC-vägar under
de senaste två åren.
Efter analys har verksamhet teknik tolkat utfallet som att den största utmaningen
ligger i hur vi kan förbättra kommunikationen med invånarna. En stor
förbättringspotential bedöms finnas i hur vi informerar om vad vi planerar att göra,
vad vi genomför och vad vi genomfört och till vilket resultat. Utifrån detta har
verksamhet teknik tagit fram ett förslag till handlingsplan som verksamheten avser att
arbeta med under år 2017.
I analysarbetet framkom även att det har varit en låg svarsfrekvens (50-60%) och att
mycket av informationskritiken handlat om avfallshantering och detta troligen
beroende på att mätning genomfördes strax efter verksamhetsövergången till AÖS.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 17 (forts.)

Dnr 2016/00730

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslagt till beslut med tilläggsyrkandet att
komplettera handlingsplanen med ytterligare en aktivitet - djupgående analys av dåligt
resultat gällande väglaget.
Underlag för beslut

Rapport Kritik på teknik 2016
Handlingsplan Kritik på Teknik 2016 MTG
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. teknisk chef Michael Nordin ” Rapport Kritik på
teknik 2016”.
Expedierats till:
Tf. teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 18

Dnr 2016/00680

Detaljplan för Sandvikshusen, Mariestads centralort

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enlig nedanstående:
På plankartan står det att dagvatten ska renas inom respektive fastighet före
anslutning till kommunens nät. Det bör specificeras vilket vatten som ska renas.
Kommunen kräver normalt sett inte rening av dagvatten från bostadsfastigheter utan
enbart om det finns särskilda skäl så som stora parkeringar eller annat skäl till att
dagvattnet riskerar att bli förorenat.
På bild på sida 20 i planbeskrivningen är en carport placerad över kommunens
ledningar. På plankartan är området skyddat med prickmark och u-område.
Endast en in/utfart till området bör eftersträvas/får endast anordnas då denna korsar
en välanvänd gång- och cykelbana.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 december 2016 om samråd för
detaljplan för Sandvikshusen, Mariestads centralort.
Planen syfte är är att möjliggöra bostads- och centrumbebyggelse i form av
flerbostadshus inom planområdet. Utgångspunkten är att det på platsen ska uppföras
fyra nya flerbostadshus, omfattande cirka 140 lägenheter. I dagsläget benämns husen
”Sandvikshusen”. Planområdet ansluter till befintlig bebyggelse i norr, öster och
söder.
Underlag för beslut

Samrådsremiss gällande detaljplan för Sandvikshusen i Mariestad.
Tjänsteskrivelse upprättad av va-ingenjör Amanda Haglind och enhetschef
gata/trafik Hanna Lamberg ” Samrådsremiss gällande detaljplan för Sandvikshusen i
Mariestad”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 24

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 19

Dnr 2016/00764

Detaljplan Gullspång kommun - Göta Holme (del av fastighet
Gullspång 1:8)

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enligt följande:
De VA-ledningar som ligger utanför planområdet bör inte redovisas på plankartan.
För allmänna ledningar inom planområdet bör u-område upprättas.
På plankartan ligger gatorna inom området som allmän plats, lämpligare är om de
ligger som kvartersmark liksom parkeringsytorna.
Bakgrund

Ett förslag till en ny detaljplan för Göta Holme, Gullspångs kommun, har upprättats.
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området som turistmål och
reaktionsområde samt möjliggöra utveckling av redan befintlig
husbilsuppställningsplats inom planområdet.
Underlag för beslut

Samrådsremiss detaljplan för Göta Holme.
Tjänsteskrivelse upprättad av va-ingenjör Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik
Hanna Lamberg och tf. teknisk chef Michael Nordin ” Yttrande på samrådsremiss
för detaljplan för Göta Holme (del av fastighet Gullspång 1:8), Gullspångs
kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 20

Dnr 2017/00016

Detaljplan för kv. Prästkragen i Töreboda

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enligt följande:
Verksamhet teknik har tagit del av samrådshandlingen och har inget att yttra.
Bakgrund

Ett förslag till planändring för kvarteret Prästkragen mm, Töreboda kommun, har
upprättats. Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra fler bostäder för äldre
samt parkeringsplatser i anslutning till kommunens äldreboende Björkängen.
Underlag för beslut

Samrådsremiss detaljplan för detaljplan för kvarteret Prästkragen mm, Töreboda
tätort.
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind och Tf. teknisk chef
Michael Nordin ”Yttrande på samrådshandling för detaljplan för kv. Prästkragen
mm, Töreboda tätort”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 21

Dnr 2017/00008

Handlingar att anmäla 2017

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att lägga följande anmälda ärenden till
handlingarna:
1. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, remiss motion om
normalladdning av elfordon "Macken flyttar hem".
(Uu § 234/2016)
2. Från kommunfullmäktige i Mariestad, investeringsanslag föra att uppföra en ny
gruppbostad enligt LSS i kv. Gräshoppan.
(Kf § 136/2016)
3. Från kommunfullmäktige i Mariestad, gemensam tidplan och årshjul för
budgetarbetet i MTG-kommunerna.
(Kf § 137/2016)
4. Från kommunfullmäktige i Mariestad, antagande av VA-plan för Mariestads
kommun 2016-2016.
(Kf § 135/2016)
5. Från kommunfullmäktige i Gullspång, antagande av VA-plan för Gullspångs
kommun 2016-2026.
(Kf § 214/2016)
6. Från kommunfullmäktige i Töreboda, antagande av VA-plan för Töreboda
kommun 2016-2026.
(Kf § 135/2016)
7. Från kommunfullmäktige i Gullspång, justering av avgifterna i VA-taxan.
(Kf § 213/2016)
8. Från kommunfullmäktige i Mariestad, justering av avgifterna i VA-taxan.
(Kf § 134/2016)
9. Från kommunfullmäktige i Töreboda, justering av avgifterna i VA-taxan.
(Kf § 136/2016)
10. Från kommunfullmäktige i Mariestad, utvidgande av kommunalt
verksamhetsområde för den allmänna va-anläggningen till att även innefatta
fastigheten Leksberg 4:6.
(Kf § 125/2016)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 27

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 21 (forts.)

Dnr 2017/00008

11. Från kommunfullmäktige i Mariestad, besvarande av motion om att göra
cirkulationsplatsen vid Göteborgsvägen-Hermansgårdsvägen mer trafiksäker.
(Kf § 130/2016)
12. Från kommunfullmäktige i Mariestad, överlämnande av medboragarförslag om
hetvattentvätt till spolplattan i småbåtshamnen till tekniska nämnden för beslut.
(Kf § 123/2016)
13. Från kommunfullmäktige i Mariestad, överlämnande av medborgarförslag om
gatubelysning längs med gång- och cykelbanor till tekniska nämnden för beslut.
(Kf § 123/2016)
14. Från kommunfullmäktige i Mariestad, överlämnande av motion om solceller till
tekniska nämnden för beredning.
(Kf § 123/2016)
15. Från kommunfullmäktige i Gullspång, beslut att låta de medel som lämnas bidrag
från Boverket till skollokaler och utemiljö tillfalla projektet upprustning av
förskola/skollokaler.
(Kf § 183/2016)
16. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, datum för dialogmöten med
tekniska nämndens presidium 2017.
(Ksau § 506/2016)
17. Från kommunfullmäktige i Töreboda, beslut om nya lokaler för
biblioteksfilialerna i Moholm och Älgarås.
(Kf § 112/2016)
18. Från kommunfullmäktige i Töreboda, uppdrag till tekniska nämnden om
underhåll av Älgarås servicehus.
(Kf § 113/2016)
19. Från kommunfullmäktige i Töreboda, beslut om utbyggnad av
avloppsreningeverket i Töreboda.
(Kf § 115/2016)
20. Från kommunfullmäktige i Töreboda, besvarande av medborgarförslag om byte
av golv i idrottshallens lokaler.
(Kf § 120/2016)
21. Från kommunfullmäktige i Mariestad, antagande av reviderat samverkansavtal för
tekniska nämnden.
(Kf § 138/2016)
22. Från kommunfullmäktige i Gullspång, antagande av reviderat samverkansavtal
för tekniska nämnden.
(Kf § 206/2016)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 28

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 21 (forts.)

Dnr 2017/00008

23. Från kommunfullmäktige i Töreboda, antagande av reviderat samverkansavtal för
tekniska nämnden.
(Kf § 138/2016)
24. Från kommunfullmäktige i Mariestad, antagande av reviderat reglemente för
tekniska nämnden.
(Kf § 139/2016)
25. Från kommunfullmäktige i Gullspång, antagande av reviderat reglemente för
tekniska nämnden.
(Kf § 206/2016)
26. Från kommunfullmäktige i Töreboda, antagande av reviderat reglemente för
tekniska nämnden.
(Kf § 138/2016)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Sida 29

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 22

Dnr 6433

Aktuell information/frågor

Arbetsutskottets beslut

Följande aktuell information och frågor tas upp på dagens sammanträde:
Uthyrning av bodar i Mariestad hamn
Tf. teknisk chef Michael Nordin informerar om pågående process kring uthyrning av bodar
i Mariestads hamn.
VA-ledningar i Otterbäcken
Tf. teknisk chef Michael Nordin informerar om va-ledningar i Otterbäcken som ofta
drabbas av läckage. Verksamhet teknik kommer inom kort skriva fram ett ärende med
förslag på hur läckaget kan lösas.
Felanmälan, klagomåls- och synpunktshantering – Infracontrol
Tf. teknisk chef Michael Nordin informerar om kommunens nya system för felanmälan,
klagomål- och synpunktshantering, Infracontrol. På tekniska nämndens sammanträde den
24 januari kommer verksamhetsansvarig för driftcenter Peter Lidenfors och informerar om
Infracontrol.
Rekrytering av teknisk chef
Tf. teknisk chef Michael Nordin informerar om påbörjad rekrytering av teknisk chef.
Rekrytering av fastighetschef
Tf. teknisk chef Michael Nordin informerar om pågående rekrytering av fastighetschef.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 23

Dnr 6432

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet
teknik

Arbetsutskottets beslut

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) ger arbetsutskottet verksamhet teknik att
omgående påbörja planering för parkverksamheten sommaren 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-04

Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 4 januari 2017, kl. 9.00 – 9.55

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Lars Göran Kvist
Sven Olsson
Johan Jacobsson

Övriga deltagare

Ingalill Lindblad
Dan Hjalmarsson
Michael Nordin
Ewa Sallova

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

Assistent § 2
Projektledare § 2
Tf. teknisk chef
Sekreterare

Justerare

Sven-Inge Eriksson

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik 4 januari 2017

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Sven-Inge Eriksson

Justerandes signatur

(S)
(KD)
(S)
(C)
(S)

Utdragsbestyrkande

§§ 1-3

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-01-04

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

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-01-04

Anslagsdatum

2017-01-04

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-01-26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 1

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-04

Sida 4

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 2

Dnr 2016/00752

Antagande av anbud Pelletspanna till Älgarås skola

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämnden antar anbudsgivare nr 1(Janfire AB) som entreprenör för inköp av
pelletspanna till Älgarås skola. Uppdraget innefattar leverans och montage/installering av
pelletspanna komplett med silo.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har i investeringsbudget för år 2016/2017 avsatt medel till
inköp av pelletspanna till Älgarås skola.
Fastighetsavdelningen har genomfört en upphandling och förfrågningsunderlaget har
varit ute för anbudsräkning under perioden 2016-12-13 – 2016-12-30 . Efter
anbudstidens utgång har två anbud inkommit som redovisas i bifogad
sammanställning. Av de inkomna anbuden har anbudsgivare nr 1(Janfire AB) lämnat
det anbud som uppfyller samtliga anbudsspecifika krav.
Finansieringen av inköp och installation av pannan beräknas rymmas inom de
anslagna medlen.
Underlag för beslut

Utvärdering av anbud.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Dan Hjalmarsson och tf. teknisk chef
Michael Nordin "Antagande av entreprenör – Inköp av pelletspanna till Älgarås
skola".

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-04

Sida 5

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 3

Dnr 6433

Aktuell information/frågor

Arbetsutskottets beslut

Följande aktuell information och frågor tas upp på dagens sammanträde:
Fråga om Skagens Energi
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer frågan om värmeleverans till
Gullstensskolan och Otterbäcksgården genom Skagens Energi.
Tf. teknisk chef Michael Nordin tar med frågan till verksamhet teknik.
Bodar i Mariestads hamn
Tf. teknisk chef Michael Nordin informerar om hyreskontrakt för bodar i Mariestads
hamn.
Rundvandring i Stadshuset i Mariestad
Lars Göran Kvist (S) frågar om möjlig rundvandring i stadshuset i Mariestad i
samband med sammanträde för tekniska nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

