
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-12 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Torsö, plan 5 i stadshuset klockan 14:00 – 16.22 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD)                 ordförande 

Erland  Gustavsson (M)                   1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
Nils Farken (S)                                  ledamot 
Johan Jacobsson (S)                          ledamot 
 
 

Övriga deltagare Sofia Glimmervik  Controller §§ 74-79 
Amanda Haglind  VA-chef §§ 83-86 
Michael Nordin  teknisk chef  
Ylva Grönlund  sekreterare 

Justerare Johan Jakobsson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 72-91 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Johan Jacobsson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2020-05-12 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-05-12 

Anslagsdatum 2020-05-14 Anslaget tas ner 2020-06-05 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 
 

Underskrift 

  

 Ylva Grönlund  

   

   

   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2020-05-12 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 72                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

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

Tnau § 73                                                   Dnr 2019/00308  

Prognos 1 - Internkontrollplan för tekniska nämnden 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för internkontroll i 
samband med prognos 1 2020.    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet uppdrar åt verksamhet teknik att till tekniska nämndens 
sammanträde den 19 maj komplettera med en särskild redovisning av 
kontrollmoment 1 ”Dokumentation vid direktupphandling” 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till internkontrollplan för tekniska nämnden 
2020. Internkontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det 
primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Internkontroll 
avser att: 

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi 

- Styra mot effektivitet 

- Ha ordning och reda 

- Skapa trygghet och stärka varumärket 

 

Varje år beslutar nämnder om en internkontrollplan där man väljer att fokusera på 
några speciellt viktiga kontrollmoment. För år 2020 är följande tre områden aktuella 
för internkontroll: 

1. Dokumentation vid direktupphandling 
Att tekniska nämnden följer de rutiner omkring dokumentation i direktupphandlingar. 
Detta har vid extern revision tidigare visat sig inte fungera i tillräcklig utsträckning. 

Resultat Tertial 1: Ingen kontroll utförd vid detta rapporteringstillfälle.  

 

2. Inköp 
Att tekniska nämndens verksamheter vid inköp följer avtal, följer rutiner för attest, 
kontrollerar fakturors riktighet och betalar fakturor i tid.  

Resultat Tertial 1: Inga avvikelser. Av de tio stickprov som är gjorda är 
samtliga fakturor OK. Under perioden har fakturor betalats i tid i större 
utsträckning än historiskt och ligger inom de gränsvärden som anses OK.  
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3. Projektmodellen 
Att tekniska nämndens verksamheter vid genomförande av projekt tillämpar den av 
kommunfullmäktige beslutade projektmodellen. Detta genom att det finns dokumentation i 
respektive projekt som visar att de olika rutinerna följs.  

Resultat Tertial 1: Av de tio stickprov som är gjorda finns mindre avvikelse. 
Verksamheten arbetar frekvent med att utveckla arbetssätt anpassat till 
projektmodellen. Under perioden har bland annat en riktad utbildning för 
beställarrollen genomförts.    

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att föredragningen av ärendet på tekniska 
nämndens sammanträde den 19 maj ska kompletteras med en särskild redovisning av 
kontrollmoment 1 ”Dokumentation vid direktupphandling”.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniska chefens förslag samt eget 
tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslagen.   

     

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-27, Prognos 1, 
internkontrollplan för tekniska nämnden 2020.  

Uppföljning av Internkontrollplan för tekniska nämnden prognos 1, 2020      

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 74                                                   Dnr 2020/00153  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2020, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2020 
tertial 1, för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -660 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat +/- 0 tkr.  

2. Tekniska nämnden uppdrar åt verksamhet teknik att ta fram en åtgärdsplan för 
att nå en budget i balans för Mariestads kommuns driftbudget, tertial 1.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

 
Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2020 tertial 1 
för tekniska nämnden i Mariestads kommun.    
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att verksamhet teknik tar fram en 
åtgärdsplan för att nå en budget i balans för Mariestads kommuns driftbudget, 
prognos 1. Detta med anledning av att den skattefinansierade verksamheten beräknas 
göra ett underskott på 660 tkr.   

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniska chefens förslag samt eget 
tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslagen.    

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-07, Prognos för driftbudget 
2020 tertial 1, tekniska nämnden Mariestads kommun.   

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-05-07, Prognos för 
driftbudget 2020 tertial 1, tekniska nämnden Mariestads kommun.   

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämnden MTG 2020   

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 75                                                   Dnr 2020/00154  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2020, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2020 tertial 1, för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 19 814 tkr för tekniska 
nämndens budget  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
 
Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget 2020 
tertial 1 för tekniska nämnden i Mariestads kommun.    
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-07, Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 1, tekniska nämnden Mariestads kommun”.     
 
Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämnden MTG 2020 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-05-07, ” Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 1, tekniska nämnden Mariestads kommun”.     

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 76                                                   Dnr 2020/00155  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2020, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2020 
tertial 1, för tekniska nämnden Töreboda kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +30 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat +/- 0 tkr   

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
 
Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2020 tertial 1 
för tekniska nämnden i Töreboda kommun.    
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-07, ”Prognos för driftbudget 
2020 tertial 1, tekniska nämnden Töreboda kommun  
 
Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämndens MTG 2020 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-05-07 ”Prognos för 
driftbudget 2020 tertial 1, tekniska nämnden Töreboda kommun     

 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 77                                                   Dnr 2020/00156  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2020, Töreboda  kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2020 tertial 1, för tekniska nämnden Töreboda kommun.  

Prognosen innebär ett budgetöverskridande med -3 227 tkr för tekniska nämndens 
budget.   

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
 
Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget 2020 
tertial 1 för tekniska nämnden i Töreboda kommun.    
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-07, Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 1, tekniska nämnden Töreboda kommun.     
 
Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämnden MTG 2020. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-05-07, ” Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 1, tekniska nämnden Töreboda kommun”.      

 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 78                                                   Dnr 2020/00157  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2020, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2020 
tertial 1, för tekniska nämnden Gullspångs kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +153 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat +/- 0 tkr.     

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.  
 
Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2020 tertial 1 
för tekniska nämnden i Gullspångs kommun.    
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-07, Prognos för driftbudget 
2020 tertial 1, tekniska nämnden Gullspångs kommun 
 
Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämnden MTG 2020 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-05-07 ” Prognos för 
driftbudget 2020 tertial 1, tekniska nämnden Gullspångs kommun”.     

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 79                                                   Dnr 2020/00158  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2020, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2020 tertial 1, för tekniska nämnden Gullspångs kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 1 028 tkr för tekniska 
nämndens budget.   

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads 
utgång. Vid tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas 
från nämnden till kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads 
utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.  
 
Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget 2020 
tertial 1 för tekniska nämnden i Gullspångs kommun.    
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-07, Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 1, tekniska nämnden Gullspångs kommun 
 
Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämnden MTG 2020. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-05-07, ” Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 1, tekniska nämnden Gullspångs kommun”.     

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 80                                                   Dnr 2020/00190  

Uppföljning av tekniska nämndens mål, T1 2020 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen kring hur arbetet fortlöper med de 
aktiviteter som är framtagna i verksamheten som ska resultera i att nämndens mål 
uppfylls under innevarande mandatperiod.  

Bakgrund 

Enligt beslutad styrmodell har tekniska nämnden satt upp nämndmål kopplade till 
Mariestad kommuns kommunfullmäktigemål. Kommunfullmäktige har satt upp fem 
mål som ska gälla under mandatperioden. Ett av målen är ett rent ekonomiskt mål 
och de fyra andra är kvalitetsmål. De fyra kvalitetsmålen är följande: 

 

 En trygg kommun för alla 

 En kreativ och innovativ kommun 

 En välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott 
bemötande 

 En attraktiv tillväxtkommun 

 

Då tekniska nämndens verksamhetsansvar spänner över hela MTG har hänsyn tagits 
under framtagandet av förslag till mål till att även passa till fullmäktigemålen i 
Töreboda och Gullspång vilket var ett direktiv från MTG-styrgrupp. 

Enligt målstyrningsmodellen behöver inte/ska inte nämndmålen vara direkt mätbara 
utan de mäts indirekt genom de verksamhetsmål/aktiviteter som tas fram av 
verksamheten. 
 

Tekniska nämndens mål för mandatperioden 

 

Till kommunfullmäktigemålet: En trygg kommun för alla 

 Våra ute- och innemiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för 
alla. 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2020-05-12 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Målbeskrivning;  

Genom fokus på trafiksäkerhet skapar vi trygga och säkra offentliga miljöer. Vi levererar 
säkra vattentjänster och våra lokaler är ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs i dem. 
Vi ger tillgängligheten i ute- och innemiljöer hög prioritet.   

 

 Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan. 

Målbeskrivning;  

Vi tar hänsyn till vilket klimatavtryck vi gör genom upphandling och inköp samt i det dagliga 
arbetet.  

 

Till kommunfullmäktigemålet: En kreativ och innovativ kommun 

 Vi tar tillvara på såväl medarbetarnas som medborgarnas kreativitet för 
att utveckla vår verksamhet. 

Målbeskrivning;  

Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och vi är lyhörda för medborgarnas synpunkter. Vi 
omvärldsbevakar och lär av goda exempel. Vi motiverar till att tänka ”utanför boxen” samt ”i 
boxen”. Medarbetare ska få växa inom organisationen och utbildas för att klara framtidens 
utmaningar. Vi arbetar för en bred delaktighet i hela verksamheten. 

 

Till kommunfullmäktigemålet: En välkomnande kommun där alla kontakter 
genomsyras av ett gott bemötande 

 Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt. 

Målbeskrivning;  

Vi är en serviceorganisation, som tar oss tid med alla frågor, lyssnar och ger återkoppling. Vi 
arbetar för att användare av våra tjänster får snabb och kunnig support. Vi skapar miljöer 
som känns välkomnade, bl.a. genom välskötta inom- och utomhusmiljöer.  

 

Till kommunfullmäktigemålet: En attraktiv tillväxtkommun 

 Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt.  

Målbeskrivning;  

Vi bygger nytt och förvaltar våra anläggningar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi genomför 
uppdrag enligt beställarens förväntningar. Vi har en god dialog med näringslivet och synliggör 
infrastruktur för etableringar. Vi gör det tydligt för näringslivet inom vilka områden köp av 
externa tjänster är möjliga. 
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Verksamhetens aktiviteter 

Aktiviteterna som verksamheten arbetat fram och jobbar med att genomföra är 
mätbara och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de utgör en 
indikator för måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar verksamhetsplan för nämnden.  

Hela målprocessen inklusive aktiviteter dokumenteras i Stratsys. I samband 
prognostillfällena, delårs- och helårsbokslut kommer status på måluppfyllelsen följas 
upp och analyseras samt rapporteras till nämnden.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-05, Uppföljning av tekniska 
nämndens mål tertial 1 2020 

Tekniska nämnden måluppföljning T1      

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 81                                                   Dnr 2020/00159  

Uppdragslista för verksamhet teknik 2020 

  

Arbetsutskottets beslut 

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

2. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar, att punkt 7 på uppdragslistan ska ges 
nytt svarsdatum för slutredovisning.  

3. Tekniska nämndens arbetsutskott påminner om att de uppdrag som inte kräver 
så omfattande åtgärder ska avrapporteras i rimlig tid.     

Bakgrund 

Verksamhet teknik redovisar uppdragslistan innehållande de uppdrag som är riktade 
till tekniska nämnden och verksamhet teknik i samband med att prognoser för 
ekonomi, mål och internkontroll redovisas.  

Behandling på sammanträdet 

 Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att: 

1. Punkt 7 ”Utreda kapacitet och effekt en vattenledning mellan Askevik och 
Otterbäcken” ska ges nytt svarsdatum för slutredovisning. 

 
2. De uppdrag som inte kräver så omfattande åtgärder ska avrapporteras i rimlig 

tid..    

 
Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniska chefens förslag samt eget 
tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslagen.      

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-27, ” Redovisning av 
uppdragslista för verksamhet teknik 2020” 
 
Uppdragslista för verksamhet teknik 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 82                                                   Dnr 2019/00033  

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att anta upprättat förslag till reviderad 
delegationsordning.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav den 20 februari 2019 (Tn § 48/19) verksamhet teknik i 
uppdrag att revidera tekniska nämndens delegationsordning så att den bättre 
stämmer överens med organisationsförändringar med nya eller förändrade 
befattningar samt ändrade behov i befintliga befattningar.  
 
Under 2019-2020 har arbetet med att eftersträva likalydande delegationsordningar i 
de olika nämnderna pågått och verksamhet teknik har inväntat kommunstyrelsens 
beslut gällande styrelsens delegationsordning.  
 
Att invänta arbetet med likalydande delegationsordningar, organisationsförändringar 
inom verksamhet teknik samt att tekniska nämndens nuvarande delegationsordning 
har många år på nacken (antogs 2015), har inneburit att förslaget till reviderad 
delegationsordning innefattar omfattande kompletteringar av ordningen.    
 
Bland annat föreslås en större delegation från tekniska nämnden till tekniska 
nämndens arbetsutskott. Ordningen har också delats in i områdesavsnitt och likställts 
med kommunstyrelsens delegationsordning i de delegationer som är övergripande 
och genomgående i samtliga nämnder. Som exempel kan nämnas ordförandebeslut, 
utlämnande av allmän handling, personuppgiftsansvarig, upphandlingsärenden med 
mera. I likhet med kommunstyrelsens delegationsordning har tekniska nämndens 
delegationsordning försetts med allmänna riktlinjer och bestämmelser för delegation 
som har sin utgångspunkt i kommunallagens regler kring delegation.  
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-27, Revidering av tekniska 
nämndens delegationsordning 

Förslag till reviderad delegationsordning för tekniska nämnden 

Gällande delegationsordning för tekniska nämnden 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 83                                                   Dnr 2020/00032  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Mariestad 2020  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela medel till följande projekt:  

1. 200 tkr till processförbättrande åtgärder Mariestads avloppsreningsverk 

2. 1 000 tkr till Framtidssäkring av Lindholmens vattenverk, projekt 1768 

Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 6 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar ovan mark enligt de mål som 
anges i VA-planen. Verksamhet teknik föreslår att medel tilldelas följande projekt 
från 2020 års VA-investeringsram: 

1. Processförbättrande åtgärder Mariestads avloppsreningsverk. Projektet syftar till 
åtgärder för förbättrad mätning av driftparametrar för att förfina verkets 
styrfunktioner. Kostnad för utrustning och montering beräknas uppgå till 200 tkr.  

2. Framtidssäkring av Lindholmens vattenverk, projekt 1768. Lindhomens 
vattenverk är i behov av upprustning och processförbättring. Projektet kommer 
att löpa under flera års tid för att rusta upp vattenverket till en standard som 
medger att vatten kan levereras till rätt mängd och kvalitet även i framtiden. Som 
första etapp planeras åtgärder på betong i sedimentationsbassänger och förstudie 
för förbättrat råvatten. Åtgärderna på sedimentationsbassänger samt förstudien 
för förbättrat råvatten beräknas kosta 1 000 tkr.        

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-29, Tilldelning av 
investeringsmedel VA, Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Mariestad 2020 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram     

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 84                                                   Dnr 2020/00033  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Töreboda 2020  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 650 tkr till projekt renovering väggar 
Töreboda avloppsreningsverk. Finansiering sker genom 2020 års VA-
investeringsram.   

Bakgrund 

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

Väggarna på Töreboda avloppsreningsverk är i dåligt skick och behöver renoveras. I 
projektet planeras byte av plåtväggar runt hela avloppsreningsverket, byte av 
dörrfoder och fönsterfoder i plåt samt fönsterbyte. Kostnad för projektet bedöms 
uppgå till 650 tkr.       

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-29, Tilldelning av 
investeringsmedel VA, Töreboda” 

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

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från  

 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Töreboda kommun) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 85                                                   Dnr 2016/00243  

Kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i Mariestads 
kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om den allmänna VA-
anläggningens verksamhetsområde enligt dokumentet ”Verksamhetsområde för den 
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2020”.  

Beslutet ersätter tidigare beslut om verksamhetsområden för den allmänna VA-
anläggningen i kommunen.     

Bakgrund 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma den 
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera 
vattentjänster behöver ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller flera av 
de fyra olika vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten 
gata och det ska framgå av beslutet vilka fastigheter som omfattas av vilka 
vattentjänster. Anledningen till uppdelningen i fyra olika vattentjänster är att 
tydliggöra för såväl huvudman som fastighetsägare vilka rättigheter och skyldigheter 
som finns inom området. Avgörande för inom vilket geografiskt område och för 
vilka vattentjänster verksamhetsområdet upprättas är behovet av vattentjänster för 
skyddet av människors hälsa eller miljön. Inom det kommunala verksamhetsområdet 
för allmänna vattentjänster är fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter 
och skyldigheter gentemot varandra reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster.  
 
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2018-05-28 om upprättande av 
verksamhetsområde. Ett beslut enligt förslaget kommer innebära att hela det område 
som idag ingår i verksamhetsområdet kommer göra det fortsatt samt att 
utbyggnationen av de senaste etapperna av Sjölyckan kommer att ingå. Utöver detta 
innebär förslaget att områdena som i VA-plan 2020-2030 omnämns som 
Lugnås/Björsäter och Hindsberg kommer att ingå i verksamhetsområdet. En VA-
byggnation planeras i Lugnås/Björsäter under 2021 och i Hindsberg under 2022. 
Kostnaden för byggnation av VA till Lugnås/Björsäter beräknas till 9 miljoner 
kronor och för Hindsberg till 11 miljoner kronor. Intäkterna i form av 
anläggningsavgifter för VA beräknas till 4,3 miljoner i Lugnås/Björsäter respektive 
6,4 miljoner i Hindsberg. Finansiering för utbyggnationen inarbetas i pågående 
budgetarbete för 2021. 
 
Det har inkommit ett yttrande gällande kommunalt VA i Lungås/Björsäter, se bilagt 
Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter. 
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-29, ”Verksamhetsområde för 
den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun” 
 
Tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-28 av VA-chef Amanda Haglind 
”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun” 
 
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2020 
(Förslag) 
 
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2018 
(Gällande) 
 
Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter    

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 86                                                   Dnr 2019/00101  

Återrapport - kapacitet och effekt en vattenledning mellan 
Askevik och Otterbäcken  

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar VA-chefens information om 
delrapportering av utredning om kapacitet och effekt av vattenledning mellan 
Askevik och Otterbäcken.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utrett vad en sammankoppling mellan vattenledningsnätet i 
Gullspång och vattenledningsnätet i Mariestad kan ge för fördelar för respektive 
kommun. Kostnaderna för ledningen har tidigare uppskattats till 16-21 mnkr. 
 
En vattenmodell har tagits fram för att besvara frågor kring vilken effekt och 
kapacitet en överföringsledning mellan Otterbäcken och Askevik skulle medföra. 
Utredning av effekterna av att blanda vatten från de två olika vattenverken kvarstår 
innan rekommendation kan lämnas gällande kostnadsfördelning mellan kommunerna 
för ett eventuellt framtida anläggande.        

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-29, ” Återrapport – kapacitet 
och effekt vattenledning mellan Askevik och Otterbäcken”  

Tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-28 av VA-chef Amanda Haglind, ” Återrapport – 
kapacitet och effekt vattenledning mellan Askevik och Otterbäcken” 

     

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 87                                                   Dnr 2020/00105  

Ändring av detaljplan för kvarteret Magistern m.fl., Gullspångs 
tätort, Gullspångs kommun  

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna gällande 
detaljplan för kvarteret Magistern och har inget att erinra avseende planförslaget.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspångs kommun beslutade den 15 april 2020 
(§ 62) att rubricerad detaljplan ska bli föremål för samråd. 

Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan (2011).  
 
Planförslaget planområde omfattar cirka 6 000 kvm och berör fastigheten Magistern 
2 samt Gullspång 1:8. Planområdet ligger inom södra delen av skolområdet för 
Gullstenskolan och angränsar i söder till fastigheten Hemingsrud 1:12, i väst till John 
Hedins väg, i norr till Gullstensskolan och öst till Possegatan.  
 
Planprocessen är reglerad i 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Planen handläggs 
med standardförfarande, dess olika steg redovisas kortfattat nedan. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en allaktivitetshall.        

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-23, Samrådsyttrande – Ändring 
av detaljplan för kvarteret Magistern, Gullspångs kommun 

Samrådsremiss 

Illustration samrådshandling 

Plankarta samrådshandling 

Planbeskrivning samrådshandling     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 88                                                   Dnr 2019/00175  

Ändring av detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad 
centralort, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna för 
detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1 och har följande yttra: 

 Området är redan utan bebyggelse utsatt för höga dagvattennivåer och det är 
av yttersta vikt att dagvatten från området fördröjs innan det leds till det 
kommunala dagvattennätet.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 april 2020 att förslag till detaljplan 
för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli 
föremål för granskning. 

Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra cirka 50-60 nya bostäder i 
flerbostadshus, centrumverksamheter och skola i utkanten av Lillängsskogen, mot 
Stockholmsvägen. Förtätning av bebyggelse längs Stockholmsvägen är en av 
kommunens övergripande principer för utveckling av staden.  

      

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-04, Granskningsyttrande av 
detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun 

Naturvårdsutlåtande 

Översiktlig skyfallsstudie inom Mariestads tätort 

Underrättelse om granskning 

Trafikbullerutredning 

Plankarta 

Planbeskrivning   

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 89                                                   Dnr 2020/00001  

Handlingar att anmäla 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.  

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till tekniska nämndens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.  

Inkomna handlingar 

Protokollsutdrag Ks § 44 Utökning av investeringsbudget 

Protokollsutdrag KS § 39 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för nämnder och 
styrelser 2019     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 90                                                   Dnr 2020/00052  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Utbyte av el-central för användande av el-stolpar Nya Torget, Mariestad 

Efter yrkande från Nils Farken (S) ger arbetsutskottet tekniska chefen i uppdrag att 
undersöka status på ärendet Tn § 176/19 att byta el-central för användandet av el-
stolpar på Nya Torget i Mariestad. 

 

Översyn av parkeringsautomater i centrala Mariestad 

Efter yrkande från ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet tekniska 
chefen i uppdrag att göra en översyn av centrala Mariestads parkeringsautomater då 
synpunkter inkommit på att de upplevs vara långsamma.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 91                                                   Dnr 2020/00051  

Aktuell information 

  

Covid19 

Verksamhet teknik är fortfarande ganska opåverkade av Coronapandemin, men det är 
viktigt att fortsätta följa de restriktioner som finns för att minska smittspridningen. Inom 
vård och omsorg finns nu möjlighet att personal som uppvisar sjukdomssymtom kan få 
testa sig för Covid-19. Detta för att personal inte ska vara hemma i "onödan" för länge. Då 
det ännu inte finns kapacitet nationellt att ta prover bredare så gäller det endast personal 
inom vården än så länge. Dock ingår all personal som arbetar på särskilda boenden, d v s 
även våra lokalvårdare. I den veckorapportering som görs till MSB har verksamhet teknik 
tydligt påpekat vikten av att kunna utföra provtagning på annan personal som är 
samhällskritisk. 

 

 

 

      

      

      

      

 

 


