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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-05-22 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, 22 maj 2018, kl. 14.00 -  17.10 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  Ordförande 

Sven-Inge Eriksson (KD)  1:e vice ordförande 
Linn Brandström (M)  2:e vice ordförande 
Gunnar Bohlin (M)  Ledamot 
Anders Bredelius (M)  Ledamot 
Torbjörn Jansson (C)  Ledamot 
Sune Jansson (C)  Ledamot 
Sven  Olsson (C)  Ledamot 
Björn Nilsson (S)  Ledamot 
Peter Granath (S)  Ledamot (ej § 95-98) 
Mats Karlsson (MP)  Ledamot 
Lars-Åke Bergman (S)  Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Cathrin Hurtig Andersson Verksamhetsekonom § 96-97 
Simon Ravik Enhetschef ledningsnät § 98 
Ingalill Lindblad Assistent fastighet § 99-101 
Björn Isvi Projektledare fastighet § 100 
Ulf Johansson Projektledare fastighet § 101 
Hanna Lamberg Gatuchef § 102-103 
Amanda Haglind Enhetschef VA § 104-105 
Michael Nordin  Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Anders Bredelius 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer § 95-124 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Anders Bredelius  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-22 

Anslagsdatum 2018-05-23 Anslaget tas ner 2018-06-14 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämnden 

Tn § 95                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.       
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Tekniska nämnden 

Tn § 96                                                   Dnr 2018/00005  

Information om aviserat underskott driftbudget 2018, prognos 1, 
Gullspångs kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen om aviserat underskott Prognos 1 för 
tekniska nämndens driftsbudget i  Gullspångs kommun. 

Tekniska nämnden överlämnar informationen till kommunstyrelsen då 
vassröjningsinsatsen inte heller för år 2018 kan finansieras med befintlig driftram och 
prioriteras därför bort.  

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att 
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 
Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras 
för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
I samband med den ekonomiska uppföljningen i Prognos 1 prognostiserades ett 
underskott om 200 tkr gällande gatuverksamheten. Anledningen till det prognostiserade 
underskottet var en snörik vinter med höga kostnader för vinterväghållningen. 
Vintersäsongen var inte avslutad under prognosarbetet, vilket innebar att det var för tidigt 
att kunna bedöma om övriga verksamheter skulle komma att kunna hämta hem 
underskottet. Med anledning av detta aviserades ett visst underskott. Efter avslutad 
vintersäsong och ytterligare avstämningar, ser det ut som de ökade kostnaderna kan 
rymmas inom befintlig ram. Anledningen till detta är att kostnaderna för resterande  
vintersäsong visade sig lägre än beräknat, samtidigt som intäktssidan har visat ligga på en 
högre nivå än beräknat. Dock är det fortsatt så att vassröjningsinsatser enligt särskilt 
fullmäktigebeslut inte går att finansiera på befintlig driftbudget varför detta även för 2018 
prioriteras bort. 

Verksamhet teknik kommer fortsatt hålla täta interna avstämningar för att säkerställa att 
budget hålls.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Tn § 96 (forts.)                                                  Dnr 2018/00005  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson, gatuchef 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Information om aviserat underskott 
driftbudget 2018, prognos 1, Töreboda kommun”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 97                                                   Dnr 2018/00003  

Information om aviserat underskott driftbudget 2018, prognos 1, 
Töreboda kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen om aviserat underskott Prognos 1 för 
tekniska nämndens driftsbudget i  Töreboda kommun.  

Tekniska nämnden överlämnar informationen till kommunstyrelsen i Töreboda om att 
uppdrag om uppmålning och skyltning av parkeringsplatser blir svårt att genomföra inom 
befintlig driftbudget.  

Bakgrund 

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

I samband med den ekonomiska uppföljningen i Prognos 1 prognostiserades ett 
underskott om 400 tkr gällande gatuverksamheten. Anledningen till det prognostiserade 
underskottet var en snörik vinter med höga kostnader för vinterväghållningen. 
Vintersäsongen var inte avslutad under prognosarbetet, vilket innebar att det var för tidigt 
att kunna bedöma om övriga verksamheter skulle komma att kunna hämta hem 
underskottet. Med anledning av detta aviserades ett visst underskott. Efter avslutad 
vintersäsong och ytterligare avstämningar, ser det befarade underskottet ut att rymmas 
inom befintlig ram. Anledningen till detta är att kostnaderna för resterande  vintersäsong 
visade sig lägre än beräknat. Samt att Gata Töreboda trots en tillfällig planerad lägre 
bemanning, ser ut att kunna hålla en fortsatt hög nivå gällande uppdragen på 
investeringssidan. Till detta något lägre personalkostnader pga. sjukskrivningar. Tekniska 
nämnden har fått ett tilläggsuppdrag att genomföra uppmålning och skyltning av befintliga 
parkeringar. Uppdraget är av sådan art som nämnden vanligtvis hanterar som en 
driftkostnad. Med anledning av det ansträngda läget blir uppdraget svårt att genomföra 
inom befintlig driftram.  

Verksamhet teknik kommer fortsatt hålla täta interna avstämningar för att säkerställa att 
budget hålls.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 97 (forts.)                                                  Dnr 2018/00003  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson, gatuchef 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Information om aviserat underskott 
driftbudget 2018, prognos 1, Töreboda kommun”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Kommunstyrelsen Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 98                                                   Dnr 2018/00174  

Omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät Gullspång 
2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 550 tkr av 2018 års VA-investeringsram 
(projekt 96000) till Projekt 96044 Förnyelse av ledningsnät Gullspång 2018. 

Tekniska nämnden överlämnar informationen till Gullspångs kommunstyrelse för 
godkännande.  

Bakgrund 

År 2018 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna hålla 
en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-planen. I 
kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av investeringsramen framgår att tekniska 
nämnden behöver få prioriteringarna godkända av kommunstyrelsen innan medel tas i 
anspråk. 

Verksamhet teknik har valt att särredovisa ledningsnät och anläggningar ovan mark. För 
reinvestering i ledningsnät beslutade nämnden på sammanträdet 2018-04-17 att 
omdisponera 3 650 tkr till projekt 96044 för följande insatser: 

 E20 tryck under väg till en kostnad av 300 tkr. 

 VA-sanering av John Hedins väg till en kostnad av 400 tkr. 

 VA-åtgärder i samband med Centrumgestaltning Gullspång till en kostnad av 150 
tkr. 

 VA-sanering av Distansvägen till en kostnad av 700 tkr. 

 VA-sanering av Dykarevägen till en kostnad av 1 600 tkr. 

 Relining Otterbäcken väg 26 till en kostnad av 250 tkr. 

 VA-sanering vid området Kärret till en kostnad av 250 tkr. 

 

Under hösten var det även planerat för att om möjligheter gavs bygga om den 
avloppsledning som ligger utsatt på Gullspångsälvens botten. Vid fältundersökning för en 
sådan åtgärd upptäcktes att ledningen var trasig vilket skyndsamt måste åtgärdas. Det akuta 
läget har avhjälpts med en provisorisk ledning ovan mark, men den permanenta åtgärden 
innebär en styrd borrning under älven vilket bedöms kosta max 550 tkr. Verksamhet teknik 
föreslår därför att nämnden omdisponerar ytterligare 550 tkr från VA-investeringsramen 
till projekt 96044 för att kunna inrymma även denna insats. Insatsen är i så fall planerad att 
utföras under juni och föregås av en direktupphandling.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 98 (forts.)                                                  Dnr 2018/00174  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och teknisk chef 
Michael Nordin ”Omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät Gullspång 2018”, 
daterad 2018-05-09.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 99                                                   Dnr 2018/00260  

Upphandling av byggnadstjänster 2018-06-01 - 2020-05-31 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar Runnäs B AB och Peab Byggservice AB för utförande av 
byggnadstjänster. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning 1 + 1 år från 
kontraktsskrivandet.      

Bakgrund 

Fastighetsavdelning har infordrat anbud för ramavtal för byggnadstjänster. Ramavtalet 
omfattar avrop av reparations-, underhålls- och servicearbeten för de fastigheter som 
fastighetsavdelningen förvaltar.  

Upphandlingen har genomförts med möjligheten att kunna anta som mest 3 entreprenörer 
i rangordning, där den entreprenör som är rangordnad som nummer ett tillfrågas först. Om 
den entreprenör som är rangordnad som nummer ett inte kan utföra tjänsten enligt 
beställning, eller inte inom begärd tid för uppdraget, går uppdraget vidare till den 
entreprenör som är rangordnad som nummer 2, o.s.v.  

Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Utvärdering har gjorts genom prövning 
av anbudsgivares lämplighet och sammanlagda lägsta totala pris för varje specificerad ort. 

Avtalstiden är 2 år från och med att avtal tecknas. Därefter finns möjlighet att förlänga 
avtalet vid två tillfällen, ett år i taget, med maximalt 24 månader.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Bilaga 1, Utvärdering samt rangordning av inkomna anbud. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av assistent Ingalill Lindblad och fastighetschef Robert 
Malmgren "Ramavtal ”Byggnadstjänster” Antagande av entreprenör.      

 

Expedierats till: 
Assistent Ingalill Lindblad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 100                                                   Dnr 2018/00224  

Upphandling - Installation av brand- och utrymningslarm i 
Ishallen i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbudsgivare 1 (Bravida Sverige AB) för 
installation av nytt brand- och utrymningslarm i Ishallen i Mariestad 

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att startbesked beviljats av Miljö- och 
byggnadsnämnden.      

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har tillsammans med representanter från sektor Samhällsbyggnad 
arbetat med en förstudie kring renovering/ombyggnation av Ishallen samt ett ta ett 
helhetsgrepp kring hela Vänershofsområdet. I arbetet med förstudien lämnades bl.a. 
förslag om att genomföra akuta åtgärder för att komma tillrätta med de brandtekniska 
bristerna och att dessa skulle genomföras sommaren 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut Ksau § 63/2018 gett tekniska nämnden i 
uppdrag att utföra brandskyddstekniska åtgärder i Ishallen sommaren 2018.  

Fastighetsavdelningen har genomfört upphandling där anbudsgivare lämnats möjlighet att 
lämna anbud under perioden 2018-04-20 – 2018-05-14.  

Efter anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Bifogad sammanställning över 
inkomna anbud visar att anbudsgivare 1 har lämnat det anbud som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga för kommunen. 

Kostnaderna för åtgärderna finansieras genom omdisponeringar av tekniska nämndens 
investeringsmedel 2018.       

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av handläggare Ingalill Lindblad och projektledare Björn 
Isvi "Antagande av entreprenör – Installation av brand- och utrymningslarm i 
Ishallen i Mariestad".  

Bilaga sammanställning av inkomna anbud      

Expedierats till: 
Assistent Ingalill Lindblad 
Projektledare Björn Isvi    
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Tekniska nämnden 

Tn § 101                                                   Dnr 2018/00207  

Ny upphandling Servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads 
hamn, nr 2 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar anbud 1 (AB Modulett Sverige), för leverans av prefabricerad 
servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads hamn.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har i beslut Ks § 55, 2017-04-10 beslutat att anslå 2 500 tkr för att 
uppföra en servicebyggnad i anslutning till Hamnkontoret. 

Verksamhet teknik genomförde en upphandling av leverans av servicebyggnad i december 
2017. Tekniska nämnden antog därefter entreprenör i beslut TN § 257, 2017-12-19. Björlin 
Fastigheter AB lämnade in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten i Jönköping 
med yrkande om att utvärdering skulle göras om. För att försöka påskynda processen valde 
Verksamhet teknik att bemöta överprövningen med att få avbryta upphandlingen och 
skicka ut en ny förfrågan. Förvaltningsrätten har i dom daterat 2018-03-26 avslagit Björlins 
ansökan om överprövning. 

Verksamhet teknik har därefter skickat ut en ny anbudsförfrågan med förtydliganden i 
kravspecifikationen. Det nya förfrågningsunderlaget har varit ute för anbudsräkning under 
perioden 2018-04-19 – 2018-05-15. 

Efter anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Utvärderingen visar att anbud nr 1 har 
lämnat det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga.      

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av assistent Ingalill Lindblad och projektledare Ulf Johansson 
"Antagande av entreprenör– Servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads hamn". 

Bilaga utvärderingsrapport.      

 

Expedierats till: 
Assistent Ingalill Lindblad 
Projektledare Ulf Johansson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 102                                                   Dnr 2017/00482  

Ändring av tätortsgränser i Mariestad samt ändring av hastighet 
på Rödjanvägen och del av Gummerstadsvägen 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

 Förändra gränsen för tättbebyggt område för Mariestad enligt bilaga 

 införa 50 km/tim på Rödjanvägen  

 införa 50 km/tim på Gummerstadsvägen, från gränsen för tättbebyggt område 
fram till Golfbanan 

 införa 50 km/tim på Åsenvägen, från Rödjanvägen till gränsen för tättbebyggt 
område 

Bakgrund 

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) gav tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag 
att se över tätortshastigheterna i samband med tätortsgränserna i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång. 

Definitionen av tättbebyggt område lyder enligt följande: Ett område får förklaras vara 
tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och 
bebyggelse. Ett tättbebyggt område definieras med en lokal trafikföreskrift och märks ut med 
vägmärket E5 tillsammans med hastighetsskylt. Då kommunerna utvecklas och nya 
områden skapas måste gränserna för det tättbebyggda området ses över och justeras vid 
behov. Inom tättbebyggt område gäller bashastighet om 50 km/tim. När det gäller 
bashastigheten finns ett regeringsuppdrag om att se över denna och då med förslag om 
sänkning till 40 km/tim.  

Verksamhet teknik har sett över gränserna för tättbebyggt område samt sett över 
hastighetsbegränsningar i anslutning till dessa då det framkommit synpunkter på att det är 
otydligt och att det förekommer många variationer på hastighetsgränser på något ställe. 

Gränserna för tättbebyggt område inom Töreboda och Gullspång stämmer bra överens 
med verklig utbyggnad. I Mariestad har nya områden byggts vilket gör att gränserna 
behöver justeras. Samråd har skett med planavdelningen och förslag till ny gräns har tagits 
fram enligt bilaga. Förändringarna rör Sjölyckan, Krontorp, Sund och västra Haggården. 
Förslaget på nya gränser innebär att redan utbyggda områden hamnar inom gränsen för 
tättbebyggt område med rådande bashastighet. Förändringen vid Krontorp innebär att 
Stockholmsvägen från Törebodavägen/infarten till brukshundsklubben hamnar inom 
tättbebyggt område och därmed får en hastighetsbegränsning på 50 km/tim. Detta 
kommer uppskattas av bl. a. ambulansstationen då de påpekat problem med att komma ut 
på vägen då höga flöden och hastigheter ofta förekommer. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 102                                                   Dnr 2017/00482  

Verksamhet tekniks förslag till hastighetsförändringar gäller Rödjanvägen och 
Gummerstadsvägen till golfbanan där 60 km/tim föreslås för att stämma överens med 
Åsenvägens hastighetsgräns. Rödjanvägen har idag en hastighetsbegränsning på 40 
km/tim, Åsenvägen 60km/tim och Gummerstadsvägen 70 km/tim. 

Vad gäller hastighetsgräns inom de tättbebyggda områdena föreslår verksamhet teknik att 
invänta regeringens beslut på detta innan hastigheterna inom de tättbebyggda områdena 
ytterligare ses över. Inom vissa tättbebyggda områden finns idag redan beslut om 40 
km/tim (Moholm, Sjötorp med flera).  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och gatuchef Hanna 
Lamberg ”Ändring av tätortsgränser i Mariestad samt ändring av hastighet på 
Rödjanvägen och del av Gummerstadsvägen”  

 

Expedierats till: 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 103                                                   Dnr 2018/00124  

Medborgarförslag om farthinder och avgränsningsmarkering vid 
parkeringsplatsen på Bror Kronstrands gata i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till nyligen 
genomförda åtgärder. 

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad 

Bakgrund 

Claes Dahlberg på Bror Kronstrands gata 2 i Mariestad har lämnat ett  medborgarförslag i 
vilken han föreslår följande trafikförbättrande åtgärder vid Bror Kronstrands gata: 
 

 Ett farthinder på östra delen av parkeringsplatsen för att få ner farten innan man 
kommer in i korsningen till Bror Kronstrands gata. 

 Ett farthinder samt ett övergångsställe på Bror Kronstrands gata innan man 
passerar in/ut farten till kv. Eklövet 

 En avgränsningsmarkering som hindrar fordon att gena över refug. 

 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning och 
beslut.  

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget och kan konstatera att Bror 
Kronstrands gata idag är hastighetsregelrad till 30 km/tim- Längs med gatan löper en gång 
och cykelbana med kopplingar över parkeringen samt till den gång- och cykelväg som 
löper från Sandbäcksvägen mot centrum. Hastighetsdämpande åtgärder ska enligt 
kommunens antagna trafiksäkerhetsprogram anläggas vid gång- och cykelpassager samt på 
genomfartsgator med hög trafikintensitet och höga hastigheter. Verksamhet tekniks 
bedömning är att Bror Kronstrands gata varken har hög trafikintensitet eller höga 
hastigheter och att de åtgärder som är genomförda är tillräckligt för att skapa god 
trafiksäkerhet.  

För boende i kv. Eken kan med fördel en anslutning mot gång- och cykelvägen som går 
längs med parkering anordnas för att skapa bättre tillgänglighet till det kommunala gång- 
och cykelvägnätet och befintlig passage över Bror Kronstrands väg. Detta är något som 
fastighetsägaren anordnar och bekostar om åtgärden önskas. 

Vad gäller avgränsningsmarkering så är detta något som verksamheten internt kommer att 
se över om behov föreligger.  

Med anledning av ovanstående föreslår verksamhet teknik att medborgarförslaget avslås.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 103 (forts.)                                                  Dnr 2018/00124  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med tillägget ”med hänvisnng till 
nyligen genomförda åtgärder”. 

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) tillstyrker förslag till beslut.  

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att punkt 1 
kompletteras med texten ”med hänvisning till nyligen genomförda åtgärder”. 

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

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om farthinder och avgränsningsmarkering vid parkeringsplatsen på Bror 
Kronstrands gata.  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Medborgarförslag om farthinder 
och avgränsningsmarkering vid parkeringsplatsen på Bror Kronstrands gata”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Förslagsställare  
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 104                                                   Dnr 2017/00545  

Begäran om igångsättningstillstånd till att anlägga 
överföringsledningar mellan Sjötorp och Moviken samt anlägga 
ledningsnät inom Moviken och Askevik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Mariestads kommun att bevilja verksamhet 
teknik igångsättningstillstånd till att anlägga överföringsledningar mellan Sjötorp och 
Moviken samt anlägga ledningsnät inom Moviken och Askevik till en kostnad av 49 000 
tkr.  

Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot besluter till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har antagit VA-plan 2016-2026. I enlighet med 
VA-planen ska arbetet med att förse områdena Askevik och Moviken med kommunala 
vatten- och spillvattentjänster påbörjas 2017 och slutföras under 2019. 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun fattade 26/2-2018 beslut om att bilda 
verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Askevik och Moviken (Kf §19 
2018/00059). Samtidigt fick tekniska nämnden i uppdrag att lämna förslag på alternativ för 
hur det är möjligt att tillgodose VA inom de nya verksamhetsområdena.  
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att besluta om igångsättningstillstånd i samband med att 
tekniska nämnden presenterar sina förslag.  

Inom verksamhetsområdet har kommunen en skyldighet att förse fastigheterna med 
kommunala vattentjänster enligt lagen om allmänna vattentjänster. Kommunen ska välja 
den tekniska lösning som klarar av att leverera vattentjänsterna till rätt kvalitet och utan att 
det uppstår onödiga kostnader för VA-kollektivet sett ur ett livscykel-perspektiv.  

Rekommenderad teknisk lösning 

Olika tekniska lösningar för att förse fastigheterna i Askevik och Moviken med kommunala 
dricksvatten- och spillvattentjänster beskrivs i dokumentet Möjliga tekniska lösningar för 
kommunala dricksvatten- och spillvattentjänster Askevik och Moviken. I dokumentet finns 
även uppskattningar av vad de olika teknikerna skulle generera för drift-insatser och 
uppskattade anläggningskostnader.  

Den tekniska lösning som genererar lägst investeringskostnad är det system som bygger på 
en kretsloppslösning för spillvattenhanteringen och byggnation av lokalt vattenreningsverk 
på plats mellan Askevik och Moviken.  

Trots detta rekommenderar verksamhet teknik att överföringsledningar förläggs mellan 
Sjötorp och Moviken och vidare till Askevik. Grund för rekommendationen: 
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Tekniska nämnden 

Tn § 104 (forts.)                                                  Dnr 2017/00545  

 

 Investeringsbehovet sett över en 70-årsperiod skiljer sig inte nämnvärt mellan 
kretsloppslösningen och lösningen med överföringsledningar från Sjötorp.  

 Överföringsledningarna förväntas generera lägst driftkostnader av de olika tekniska 
lösningarna varför livscykel-kostnaden förväntas bli lägst med denna lösning. 

 Överföringsledningar möjliggör för fastigheter längst med sträckan att ansluta till 
kommunala VA-tjänster.   

 Anläggande av överföringsledningar minskar avståndet mellan Mariestads och 
Gullspångs dricksvattennät. I en framtid skulle det kunna bli aktuellt att fortsätta 
sammankopplingen genom att anlägga en dricksvattenledning mellan Askevik och 
Otterbäcken och på så vis kunna transportera dricksvatten mellan de olika 
kommunerna som en nödvattenresurs.  

 Det är otydligt huruvida en kommun har rätt att tvinga en fastighetsägare att 
installera en extremt snålspolande toalett för att möjliggöra den tekniska lösningen 
inom det kommunala verksamhetsområdet. Kretsloppslösningen förutsätter att 
snålspolande toaletter installeras. 

Anläggande av rekommenderad teknisk lösning 

Ett anläggande av överföringsledningar från Sjötorp till Moviken och vidare till Askevik 
delas lämpligen upp i två etapper. I den första etappen byggs överföringsledning mellan 
Sjötorp och Moviken och ledningsnätet inom verksamhetsområdet i Moviken. I andra 
etappen byggs överföringsledningar mellan Moviken och Askevik och ledningsnätet inom 
verksamhetsområdet i Askevik.  Intäkterna består av de anläggningsavgifter som 
fastighetsägare betalar när kommunen möjliggjort för fastighetsägaren att koppla 
fastigheten till kommunens nät. I tabell nedan redovisas hur kostnader och intäkter för 
projektet skulle kunna delas upp över de kommande åren. De kostnader som redovisas för 
ombyggnation av Sjötorps avloppsreningsverk gäller de kostnader som är kopplade till den 
kapacitetsökning som krävs för inkoppling av Askevik och Moviken till verket. Oavsett om 
Askevik och Moviken kopplas till verket så behöver åtgärder utföras på verket, kostnader 
för åtgärder som inte är kopplade till kapacitetsökningen är inte representerade i denna 
skrivelse.  

 
Enligt VA-plan 2016-2026 ska Gullspångs kommun upprätta verksamhetsområde för 13 
fastigheter i direkt närhet till aktuella fastigheter i Mariestads kommun. Om Mariestads 
kommun anlägger ledningsnät till Askevik kan avtal tecknas mellan Mariestads kommun 
och Gullspångs kommun som möjliggör att fastigheterna i Gullspångs kommun kopplas 
till ledningsnätet i Mariestads kommun. I ett sådant läge betalar Gullspångs kommun en 
anläggningsavgift till Mariestads kommun.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 104 (forts.)                                                  Dnr 2017/00545  

 Kostnad/intäkt 
2018 

Kostnad/intäkt 
2019 

Kostnad/intäkt 
2020 

Ledning Sjötorp-
Moviken 

500 tkr 10 000 tkr  

Verksamhetsområde 
Moviken 

500 tkr 7 500 tkr  

Ledning Moviken-
Askevik 

  17 500 tkr 

Verksamhetsområde 
Askevik 

  10 500 tkr 

Ombyggnation 
Sjötorps 
avloppsreningsverk 

 2 500 tkr  

Summerad kostnad 
per år 

1 000 tkr 20 000 tkr 28 000 tkr 

Intäkt 
anläggningsavgifter 
Moviken 

 - 4 800 tkr  

Intäkt 
anläggningsavgifter 
Askevik 

  -9 500 tkr 

Eventuell intäkt 
anläggningsavgift 
Gullspångs 
kommun 

  -300 tkr 

Summerad intäkt 
per år 

 -4 800 tkr -9 800 tkr 

 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Mats Karlsson (MP) yrkar att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun att bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd till en kretsloppslösning för 
spillvattenhanteringen och byggnation av lokalt vattenreningsverk på plats mellan Askevik 
och Moviken. 
 
Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer förslagen under proposition och 
finner att tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot besluter till förmån för eget yrkande.   
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Tekniska nämnden 

Tn § 104 (forts.)                                                  Dnr 2017/00545  

Underlag för beslut 

VA-plan 2016-2026 

Beslut KF § 19/2018  

Möjliga tekniska lösningar för kommunala dricksvatten- och spillvattentjänster Askevik.  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef verksamhetsutveckling VA Amanda Haglind och 
teknisk chef Michael Nordin ”Begäran om igångsättningstillstånd för kommunalt VA 
Askevik och Moviken”  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 105                                                   Dnr 2018/00168  

Remiss - Policy för hantering av dagvatten i Mariestads 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av handlingarna och rekommenderar kommunfullmäktige i 
Mariestads kommun att anta Policy för hantering av dagvatten i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Klimatförändringar med ökad frekvens av extrema regn ökar behovet av en hållbar 
dagvattenhantering. Kommunerna har ett stort ansvar i att säkra samhället för framtida 
klimatförändringar och ökade behov av hållbar dagvattenhantering. Lagstiftningen som 
reglerar dagvattenhanteringen är spretig och inom kommunen delas ansvaret för 
dagvattenhanteringen mellan olika verksamheter och avdelningar. Samverkan och en 
gemensam inriktning kring dagvattenhanteringen är en nyckel till framgång för att bygga en 
stad som är hållbar ur ett dagvattenperspektiv.  

Mariestads kommun har en dagvattenpolicy som antogs 2005, sedan dess har det hänt 
mycket och policyn behöver uppdateras för att passa dagens kunskapsläge. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-30 att ge sektor samhällsbyggnad i 
uppdrag att uppdatera policyn från 2005 och en grupp med representanter från olika delar 
av sektorn har tagit fram ett förslag till ny policy. Förslaget till ny policy innehåller, till 
skillnad från nuvarande policy, bland annat ett avsnitt om ansvarsfördelningen mellan olika 
aktörer.  Förslaget har förankrats på samtliga berörda avdelningar inom kommunen.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Remiss - Policy för hantering av dagvatten i Mariestads kommun (Ksau § 142/2018.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef verksamhetsutveckling VA Amanda Haglind och 
teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande  – Policy för hantering av dagvatten i Mariestads 
kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad         
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Tekniska nämnden 

Tn § 106                                                   Dnr 2018/00229  

Registerförteckning över behandlingar av personuppgifter inom 
tekniska nämndens verksamheter - i enlighet med 
dataskyddsförordningen, GDPR 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden konstaterar att nämndens verksamheter har upprättat en 
registerförteckning över behandlingar av personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen. Förteckningen uppdateras kontinuerligt.  

Bakgrund 

EU har beslutat om en ny förordning – den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR) – 
som utgör en ny generell reglering för behandling av person-uppgifter inom EU. 
Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och vid samma tidpunkt 
kommer personuppgiftslagen (PuL) från 1995 att upphävas. 

 Dataskyddsförordningen syftar till att: 

- Skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. 

- Skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det 
fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras 

- Modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya 
digitala samhället. 

Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvarig. 
Personuppgiftsansvarig är den myndighet, i detta fall ansvarig nämnd eller styrelsen, som 
behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska 
behandlas och vad de ska användas till.  

Personuppgiftsansvarig är, enligt dataskyddsförordningen, bland annat skyldig att föra ett 
register över sina behandlingar av personuppgifter, en så kallad registerförteckning. 
Förteckningen ska innehålla uppgifter om ändamålen med behandlingarna, beskrivning av 
kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter, eventuella externa 
mottagare av personuppgifterna och om uppgifter förs över till tredjeland. 

På begäran ska den personuppgiftsansvarige göra registret tillgängligt för 
Datainspektionen. 

Samtliga verksamheter inom tekniska nämndens ansvarsområden har gemensamt upprättat 
en registerförteckning över alla behandlingar av personuppgifter inom tekniska nämndens 
verksamheter. Som personuppgiftsansvarig har tekniska nämnden att godkänna den 
registerförteckning som upprättats över nämndens samtliga behandlingar av 
personuppgifter.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 106 (forts.)                                                  Dnr 2018/00229  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Registerförteckning över tekniska nämndens behandling av personuppgifter.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Registerförteckning över 
behandlingar av personuppgifter inom tekniska nämndens verksamheter - i enlighet med 
dataskyddsförordningen, GDPR”.  

 

Expedierats till: 
Driftcenteransvarig Peter Lidenfors  
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Tekniska nämnden 

Tn § 107                                                   Dnr 2018/00258  

Delegation avseende rätten att teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal för tekniska nämnden 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden delegerar till tekniske chefen att ingå personuppgiftsbiträdesavtal å 
nämndens vägnar.  

Bakgrund 

EU har beslutat om en ny förordning – den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR) – 
som utgör en ny generell reglering för behandling av personuppgifter inom EU. 
Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och vid samma tidpunkt 
kommer personuppgiftslagen (PuL) från 1995 att upphävas. 

Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och 
friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter, att skapa en enhetlig och likvärdig 
nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom 
unionen inte hindras samt att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att 
anpassa dessa till det nya digitala samhället. 

Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvarig. 
Personuppgiftsansvarig är den myndighet, i detta fall ansvarig nämnd/kommunstyrelsen, 
som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som 
ska behandlas och vad de ska användas till. 

Personuppgiftsansvarig är, enligt dataskyddsförordningen, bland annat skyldiga att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal med de personuppgiftsbiträden som personuppgiftsansvarig 
använder sig av för hantering av personuppgifter.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679”.  

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 108                                                   Dnr 2018/00222  

Dataskyddsombud för tekniska nämndens verksamheter 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att utse säkerhetssamordnare Per Ahlström till 
dataskyddsombud för tekniska nämndens verksamheter. 

Som en konsekvens av beslutet entledigas tidigare utsett personuppgiftsombud från sina 
uppdrag.  

Bakgrund 

Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas 2018-05-25 och vid samma tidpunkt kommer 
personuppgiftslagen (PuL) från år 1995 att upphävas. 

Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för de verksamheter som ingår i nämndens 
verksamheter. Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarige 
besluta om ett dataskyddsombud samt informera vem som är dataskyddsombud till 
Datainspektionen. 

Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att organisationen följer 
dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla in information om hur 
organisationen behandlar personuppgifter följer bestämmelser och interna styrdokument.  

Vidare ska dataskyddsombudet informera och ge råd inom organisationen. 

Dataskyddsombudet har även till uppgift att ge råd om konsekvensbedömningar, vara 
kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten, för de registrerade samt personalen inom 
organisationen.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-11, Vad är ett 
dataskyddsombud? 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och teknisk chef Michael 
Nordin ”Dataskyddsombud för tekniska nämndens verksamheter”.  
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Expedierats till: 
Per Ahlström 
Datainspektionen  
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Tekniska nämnden 

Tn § 109                                                   Dnr 2016/00102  

Aktuell information om tillståndsansökan Mariestads 
avloppsreningsverk 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Mariestads avloppsreningsverk lyder under ett gammalt tillstånd för miljöfarlig verksamhet 
med ett inskrivet skyddstillstånd vilket omöjliggör byggnation av bostäder inom 
skyddsområdet. Då Mariestads kommun vill exploatera området Katthavsviken krävs ett 
nytt tillstånd för reningsverket där åtgärder som förhindrar lukt o smittspridning villkoras. 
I samband med att kommunen ansöker om nytt tillstånd ansöks även om möjlighet till att 
dimensionera upp reningsverket för att dels möjliggöra att en större del av kommunen 
kopplas till reningsverket men också för att möta de mål Mariestads kommun sätter upp i 
översiktsplanen om 2 000 nya bostäder. 

Det nya tillståndet prövas enligt Miljöbalken och beslut om tillstånd tas av 
Miljöprövningsdelegationen efter rekommendation från Länsstyrelsen. 

På Mariestads kommuns ansökan har Länsstyrelsen nu gett yttrande till 
Miljöprövningsdelegationen om vilka villkor som bör gälla i ett nytt tillstånd. Dessa villkor 
har Mariestads kommun fram till och med den 31 maj på sig att ge sitt yttrande och förslag 
till eventuella förändringar på. 

De stora frågeställningarna för kommunen är: 

1. När kommunen ska ha genomfört de åtgärder som krävs för att förhindra lukt o 
smittspridning. 

2. När kommunen har anlagt en ny längre utloppsledning från reningsverket samt 
UV-behandling för att förbättra badvattenkvaliteten i viken. 

När det gäller åtgärder för lukt o smittspridning kommer verksamhet teknik försöka koppla 
åtgärdernas färdigställande till ett år efter att detaljplanen för Katthavsviken vunnit laga 
kraft. För att klara denna tidplan behöver verksamhet teknik redan vid erhållet tillstånd gå 
igång med projektering och upphandling för att så fort detaljplanen för Katthavsviken 
vunnit laga kraft komma igång med en om- och tillbyggnad som krävs. 

Beträffande ny förlängd utsläppsledning och installation av UV-behandling så kommer 
verksamhet teknik koppla det till att det ska vara färdigt innan dess att kommunen hänvisar 
till kommunal badplats vid Karlsholme som kan bli aktuellt tidigast inom fyra år vilket 
samråtts med kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 maj 2018. 

Åtgärderna i sin helhet kopplade till det nya tillståndet är kostnadsuppskattade till ca 100 
mnkr.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 109 (forts.)                                                  Dnr 2016/00102  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och teknisk chef Michael 
Nordin ”Aktuell information om tillståndsansökan Mariestads avloppsreningsverk”.  

 

Expedierats till: 
Miljöingenjör Johanna Klingborn 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 110                                                   Dnr 2017/00512  

Etablering av utegym vid lekplatsen vid Karlsholme i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger igångsättningstillstånd till anläggande av ett nytt utegym i trä i 
anslutning till lekplatsen på Karlsholme. Finansiering 250 tkr sker inom projekt 2040 
”Upprustning av småbåtshamnar/naturhamnar”.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-10 gav arbetsutskottet 
verksamhet teknik i uppdrag att ta fram förslag för genomförande av etablering av ett nytt 
utegym vid lekplatsen vid Karlsholme. 

Verksamhet teknik har berett ärendet och lämnar förslaget att etablera ett utegym med sex 
träningsstationer av träkonstruktion. Anläggandet föreslås söder om lekplatsen mellan 
lekplatsen och parkeringen. Kostnaden för anläggandet kalkyleras till max 250 tkr och 
beräknas kunna genomföras under sommaren/hösten 2018. Verksamhet teknik förslår att 
finansiering sker genom tilldelade medel för upprustning av småbåtshamnar/naturhamnar. 

Under beredningen av ärendet har det framkommit både fördelar och nackdelar med 
föreslagen placering. Fördelar är till exempel att föräldrar kan träna samtidigt som barnen 
leker på lekplatsen. Nackdelar är till exempel att barn även använder utegymmet som 
lekplats med olycksrisk som följd.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 106/2018. 

Protokollsutdrag TN § 52/2018.  

Karta med placering av utegym. 

Förslag på träningsstationer. 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Etablering av utegym vid 
lekplatsen vid Karlsholme i Mariestad ”.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 110 (forts.)                                                  Dnr 2017/00512  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 111                                                   Dnr 2015/00521  

Information - Renoverings- och underhållsbehov på Mariestads 
teater 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade den 2018-02-13 att den nödvändiga renoveringen av fasaden 
på teatern i Mariestad skulle utföras som ett driftprojekt under 2019.  

I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 2018-04-09 togs beslutet att 
renoveringen måste ske så omgående som möjligt med en budget om 2mnkr. 
Finansieringen av projektet skulle ske genom en fördelning av tekniska nämndens 
underhållsbudget om 500tkr och genom ansökan till stiftelsen Bertha Pettersson hus om  
1 500 tkr. 

Fastighetsavdelningen har påbörjat med att sammanställa ett underlag inför en 
upphandling och har tagit hjälp av dels en arkitekt samt en byggnadsantikvarie för att få 
fram de rätta underlagen. Länsstyrelsen är också informerade om det kommande 
renoveringsarbetet. 

Målbilden är att få ut ett upphandlingsunderlag så snart som möjligt och i samband med 
beslutet gällande antagande av entreprenör på tekniska nämnden även besluta om 
omdisponeringen gällande de 500 tkr från nämndens underhållsbudget.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ” Information kring pågående arbete teatern i Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 112                                                   Dnr 2016/00473  

Information kring förlikning projekt Gräshoppan i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Byggnationen av LSS-boendet Gräshoppan har tyvärr inte förflutit smärtfritt utan 
kommunen har hela tiden ställts inför olika problemställningar som kopplas direkt till 
entreprenören. 

I samband med slutbesiktningen framkom en del åtgärdspunkter som var av en sådan 
karaktär att de inte kan åtgärdas utan att behöva riva delar av byggnaden. Den mest 
allvarliga åtgärden bestod i att installationen av VVS inte skett enligt kravet ”Säker vatten”. 
Utöver denna uppkom det ett antal brister som behöver åtgärdas. 

Inflyttning för de boende blev försenad och i samband med att detta uppdagades krävde 
kommunen vite enligt det upprättade avtalet. I samband med inflyttning för de boende 
genomfördes ett möte där kommunen presenterade ett förslag till vitesbelopp. Förslaget 
innebär ett vite för det försenade färdigställandet om 450 tkr och ytterligare 450 tkr för den 
uteblivna leveransen av ”Säker vatten”. Under mötet framkom det att entreprenören 
försökt att ta nya banklån för att kunna finansiera fortsatt byggnation samt att flera 
underleverantörer inte ännu fått betalt. Entreprenören påtalade tydligt att risken för 
konkurs var stor. 

Tekniska nämnden tog beslutet 2018-03-13 att låta fastighetschefen att förhandla fram en 
ekonomisk ersättning för den försenade inflyttning samt den uteblivna leveransen. 

Resultatet av denna förhandling blev att kommunen innehåller de 450 tkr som 
entreprenören tecknat som en säkerhet och som skulle ha betalats tillbaka till 
entreprenören efter 2 år från färdigställandet. Utöver detta innehåller kommunen 249 tkr i 
form av utebliven betalning till entreprenören. Totalt erhåller kommunen en ekonomisk 
ersättning om 699 tkr. I samband med förlikningen avsade sig entreprenören projektet. 

Åtgärder från slutbesiktningen samt färdigställande av den yttre miljön kommer att 
hanteras med ovanstående medel och i egen regi.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Tn § 112 (forts.)                                                  Dnr 2016/00473  

Underlag för beslut 

Bilaga 1, Förlikningsavtal Laborint-Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ” Information kring förlikning projekt Gräshoppan”.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 113                                                   Dnr 2016/00215  

Redovisning av ekonomi samt tidplan för projekt badhuset i 
Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Projekt Badhuset består av 2 st. etapper. Etapp 1 är en 
tillgänglighetsanpassning/renovering i det befintliga badhuset med bland annat en 
installation av en hiss. Andra åtgärder för tillgänglighetsanpassning är utvändig ramp, 
automatiska dörröppnare på flera dörrar, kontrastmarkeringar, tre nya RWC samt tre 
enskilda omklädningar innehållande omkl/dusch/RWC. Renoveringen består i nya 
ventilationskanaler i alla lokaler utom själva simhallen, renovering klädskåp, ny belysning 
utom i tvagningsrum/simhall/personaldelar och åtgärder för att uppfylla brandskyddet. 

En del svårigheter i den befintliga byggnaden har upptäckts under arbetets gång, bland 
annat så upptäcktes en läcka i bassängbotten samt att det krävdes mycket asbestsanering 
och att gamla ventilationskanaler var i ett dåligt skick. 

Etapp 1 beräknas avslutas innan sommaren 2018. 

Etapp 2 är en utbyggnad av badhuset med en simundervisningsbassäng och en ”plaskpool” 
för de mindre barnen. Simundervisningsbassängen har under projektets gång justerats för 
att även kunna användas för rehabverksamhet. Den anpassningen består av att 
bassänggolvet blir höj- och sänkbart för att underlätta för exempelvis rullstolsbundna att ta 
sig ner i bassängen. 

Etapp 2 befinner sig just nu i detaljprojekteringsfasen och fastighetsavdelningen arbetar 
med att få bygglov för utbyggnaden. 

Tidsplanen är förskjutits en del på grund av ett försenat bygglov och för närvarande 
planeras utbyggnationen att påbörjas under maj månad och vara avslutad i mars 2019. 

Ekonomin i projektet har förändrats över tid. Inledningsvis var budgeten fastställd till  
29 000 tkr men den 2017-06-30 beslutade kommunstyrelsen att tillföra ytterligare 5 000 tkr 
för tillgänglighetsanpassning samt byggnation av en undervisningsbassäng. Den 2017-12-20 
tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslutet att omdisponera ytterligare 3 500 tkr för att 
installera en höj- och sänkbar botten. 

De 5 000 tkr omdisponerades av tekniska nämnden 2018-01-19 genom att omdisponera 
1 725 tkr från 2018 års budget för EPC-projekt samt 3 275 tkr omdisponerades från 
pågående EPC-projekt. 

De 3 500 tkr omdisponerades av tekniska nämnden 2018-01-19 från projekt 2507, Övriga 
fastigheter.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 113 (forts.)                                                   Dnr 2016/00215  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Redovisning av ekonomi samt tidplan för projekt badhuset i 
Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 114                                                   Dnr 2018/00226  

Omdisponering av medel för EPC-projekt år 2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen samt beslutar att omdisponera medel för 
planerade EPC-projekt under 2018.  

Bakgrund 

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

  År 2016 År 2017 År 2018 

Projekt 2489  35 000 35 000 10 000 

 

För att varje delprojekt ska kunna följas upp mer specifikt har varje delprojekt fått ett eget 
projektnummer och med anledning av detta bör medel omdisponeras från det 
övergripande projektet 2489, totalt till en summa av 10 000tkr.  

 

Fördelningen av 2018 års medel är enligt följande: 
 

Projekt 2526, RUH Lugnås skola 4 140 tkr 

Projekt 2528, EPC Lugnås Skola 1 100 tkr 

Projekt 2559, RUH Grangärdets skola 2 650 tkr 

Projekt 2560, EPC Grangärdets skola 800 tkr 

Projekt 2561, EPC Elvärket  1 100 tkr 

Totalt   9 790 tkr 

 

Budgetbeloppen för EPC-projekten bygger på en kalkyl framtagen av Reijlers 
Energiprojekt AB. Det riktade fastighetsunderhållet överenskommes tillsammans med 
berörd verksamhet. 
 

Enligt ett tidigare taget beslut på tekniska nämnden 2018-01-19 så har en omdisponering 
skett från projekt 2489 till projekt 2514 (Badhuset, tillgänglighet & utbyggnad 
undervisningsbassäng) med ett belopp om 1 725 tkr. Detta belopp ska ersättas genom 
utbetalade bidrag från Boverket. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-05-22 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 114 (forts.)                                                  Dnr 2018/00226  

  

Enligt dokumentation från Boverket kommer kommunen att erhålla dessa medel under 
2018 men det har ännu inte skett någon utbetalning. Fastighetsavdelningens uppfattning är 
att kommunen kommer att erhålla bidragsmedlen men då arbetstrycket på Boverket för 
närvarande är mycket hög ligger administrationen efter i sin hantering.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Bilaga 1, Omdisponering av medel från investeringsramar år 2018 MTG 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Omdisponering av medel till EPC-projekt 2018”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 115                                                   Dnr 2017/00307  

Åtgärder på Göta Holme i Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden äskar 850 tkr av kommunfullmäktige i Gullspång för att tillsammans 
med befintlig budget för upprustning av lekplatser om 470 tkr finansiera: 

 Genomförandet av åtgärder så att det är lämpligt att använda lekplatsen utifrån de 
risker med markföroreningar som föreligger till en kostnad av 1 050 tkr. 

 Utökning av lekplatsen med ytterligare lekredskap till en kostnad av 270 tkr.  

Bakgrund 

Göta Holme består av förorenad mark till en grad som gör det direkt olämpligt att ha en 
lekplats där med risken för att barn kommer i kontakt med de slaggprodukter som finns i 
marken. Då detta kom kommunen till kännedom togs en konsultutredning fram. Åtgärden 
som föreslagits i den konsultutredningen är att fylla upp området med massor för att 
förhindra att barn kommer i kontakt med de slaggprodukter som finns i marken. 
Verksamhet teknik har utrett och kalkylerat en sådan åtgärd vilket skulle uppgå till en 
summa av ca 1 000 tkr. En sådan åtgärd skulle kräva omfattande transporter av massor till 
platsen och även påverka områdets utseende väsentligt. Verksamhet teknik har därför tagit 
fram ytterligare förslag som är i samma kostnadshärad men innebär istället att täckning av 
marken sker med t.ex. en konstgräsmatta och gummipads där fallsand annars skulle 
behövas. Denna åtgärd fyller samma funktion som konsultutredningens lösning, alltså att 
barn inte kan komma i kontakt med markföroreningarna. Verksamhet föreslår även att 
man i samband med en sådan kostsam åtgärd utökar lekplatsen med några fler lekredskap 
till en kostnad av 250 tkr – 300 tkr. 

I investeringsbudgeten för år 2018 finns medel om 470 tkr till upprustning av lekplatser i 
Gullspångs kommun vilket föreslås användas som en delfinansiering till denna åtgärd. 
Kvarstår gör då ett behov av att tillskjuta tekniska nämnden 850 tkr vilket verksamhet 
teknik föreslås tilläggsäskas från kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Tn § 115 (forts.)                                                   Dnr 2017/00307  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kf § 2019/2017.  

Förslag på lekredskap.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Åtgärder på Göta Holme”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 116                                                   Dnr 2017/00174  

Gatubelysning vid södra ut- och infarten mot väg 3003 i 
Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger i uppdrag till verksamhet teknik att montera en 
gatubelysningsstolpe vid den aktuella platsen för att sedan överlåta denna till 
Rustningstorps samfällighetsförening som då får ansvar för drift, strömförsörjning och 
framtida underhåll av den. Finansiering ca 10 tkr sker inom 2018 års driftbudget.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade i juni 2016 (TN §125/2016) att delar av gatubelysningen i 
Södra Råda skulle tas ned. Detta med anledning av att den luftburna elen i området grävdes 
ner av nätägarna då de trästolpar som fanns i området var i dåligt skick. Stolparnas skick 
bedömdes så pass dåliga att de inte heller var lämpligt att ha kvar belysningen då 
ägaransvaret för dessa då skulle tillfalla kommunen. 

Efter detta beslut samt genomförande har frågan dykt upp om möjligheten för 
Rustningstorps samfällighet att få en belysningsstolpe vid anslutande väg där även 
skolbussen har en hållplats. Samfälligheten menar att stolpen kan placeras på en privat 
fastighet och att nuvarande ägaren är villig att tillåta inkoppling av el på fastigheten. 

Verksamhet teknik har haft dialog med VänerEnergi angående detta och konstaterar det är 
möjligt att montera en belysningsstolpe på platsen och ansluta till den privata fastighetens 
elnät. Det som krävs är att samfälligheten har ett avtal med fastighetsägaren så att stolpen 
kan vara kvar samt att elförsörjningen till stolpen kvarstår om fastigheten byter ägare. 

Kostnad för kommunen är ca 10 000 kr för inköp och montering av stolpen. Därefter 
överlämnas stolpen och all framtida drift och underhåll till samfälligheten som i sin tur har 
ett avtal med fastighetsägaren om dess placering och strömförsörjning.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Skrivelse från Rustningstorps Samfällighetsförening angående borttagen gatubelysning vid 
södra ut- och infarten mot väg 3003. 
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Tekniska nämnden 
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Protokollsutdrag Ksau § 53/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Gatubelysning vid södra ut- 
och infarten mot väg 3003 i Gullspångs kommun”  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Rustningstorps samfällighetsförening  
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Tekniska nämnden 

Tn § 117                                                   Dnr 2018/00094  

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut gällande 
vassröjning i Gullspångs kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden lämnar yttrandet till de förtroendevalda revisorerna i Gullspångs 
kommun.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2015-09-28 att ge Tekniska nämnden i 
uppdrag att utföra årlig vassbekämpning i Otterbäcken för 100 tkr vilket skulle finansieras 
inom befintlig ram. Vassbekämpning utfördes sent år 2016 då ekonomin bedömdes kunna 
inrymma insatsen. År 2017 bedömdes inte det ekonomiska utrymmet finnas vilket innebar 
att vassbekämpningen inte utfördes. 
 
De förtroendevalda revisorerna kallade med anledning av den uteblivna vassbekämpningen 
nämndens presidium till ett samtal för att utröna hur ärendet hanterats. Därefter har de 
förtroendevalda revisorerna skriftligt inkommit med begäran om yttrande som ska 
redogöra för: 

 hur det enskilda ärendet avseende Vassröjning hanterats 

 hur tekniska nämnden arbetar för att säkerställa verkställighet av beslut fattade av 
fullmäktige 

 en uppdaterad lista med ej verkställda beslut inom nämndens ansvarsområde 
rörande Gullspångs kommun 
 

Yttrandet skall vara revisorerna tillhanda senast 30 maj 2018. 

Yttrande 

 Hur det enskilda ärendet avseende Vassröjning har hanterats 

- Då kommunfullmäktiges beslut kom nämnden tillhanda rådde en stor osäkerhet i 
om nämnden skulle kunna inrymma åtgärden i befintlig budgetram. Under första 
halvåret 2016 visade prognosen att ett utrymme troligen skulle finnas vilket gjorde 
att den dåvarande Gatuchefen gav i uppdrag åt en vassröjningsentreprenör att 
utföra vassröjning till ett belopp om max 100 tkr och att uppdraget skulle 
genomföras under 2016. Entreprenören fick med bakgrund av sin erfarenhet på 
plats ge råd om hur summan på bästa sätt förvaltades vilket resulterade i att 
vassröjning utfördes under november- december i område kring Badängskajen. 
Anledningen till att arbetet utfördes så sent på året var att entreprenören hade 
annat inbokat sedan tidigare redan då beställning lades. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 117 (forts.)                                                  Dnr 2018/00094  

- Under år 2017 visade årets första prognoser på att det inte skulle finnas något 
ekonomiskt utrymme att utföra vassröjning för utan att göra andra 
bortprioriteringar. Samtidigt finns behov för bästa effekt att utföra 
vassbekämpning tidigare på året än vad som blev fallet år 2016. Ingen vassröjning 
beställdes därför under 2017. 

- Nämnas kan också göras att nämnden i budgetarbetet för år 2018 (våren 2017) 
påtalade att beslutad vassröjningsinsats saknade finansiering vilket inte resulterade i 
något ramtillskott. Konsekvensbeskrivningen som gavs från nämnden löd: ”En 
generellt lägre skötselnivå”. 

- Då tekniska nämndens ekonomi även för år 2018 ser ansträngd ut behöver 
nedprioriteringar göras i drift och skötsel exempelvis vassröjning. Detta kommer 
på ett tydligare sätt beskrivas i de åtgärder nämnden behöver vidtaga i samband 
med prognosavvikelse vilket går vidare till kommunstyrelsen.   

 

 Hur tekniska nämnden arbetar för att säkerställa verkställighet av beslut fattade av 
fullmäktige 
 

- De fullmäktigebeslut som berör tekniska nämndens verksamhet och kommer 
Tekniska nämnden tillhanda diarieförs och dokumenteras i tekniska nämndens 
uppdragslista. 

- Uppdrag som förs upp på uppdragslistan behandlas genom att tilldela en ansvarig 
handläggare/utförare samt förväntat slutdatum om tillämpligt. 

- Uppdragslistan gås igenom med tekniska nämndens arbetsutskott i samband med 
prognostillfällena och görs tillgänglig för tekniska nämndens ledamöter. 

 

 En uppdaterad lista med ej verkställda beslut inom nämndens ansvarsområde rörande 
Gullspångs kommun 

- Gatubelysning vid södra ut- och infarten mot väg 3003 

- Åtgärder på Göta Holme 

- Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut gällande vassröjning i Gullspångs 
kommun 

- Skötselplaner för förskolor och skolors utemiljöer i Gullspångs kommun 

- Underhållsplaner för förskolor och skolors fastigheter i Gullspångs kommun 

- Remiss - Motion fyra årstider 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Tekniska nämnden 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Begäran om yttrande Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut gällande vassröjning i 
Gullspångs kommun.  
 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande - Verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut gällande vassröjning i Gullspångs kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunrevisionen Gullspång 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 118                                                   Dnr 2017/00530  

Underhållsplaner fastigheter Töreboda kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2017-12-19 att föreslå kommunstyrelsen i Töreboda 
kommun att tilldela tekniska nämnden 1 200 tkr för att ta fram underhållsplaner.  

Kommunchefen i Töreboda kommun efterfrågar en tidsplan samt ett förslag till upplägg av 
inventering gällande Töreboda kommuns fastigheter. 

Tidsplan 

Om kommunstyrelsen i Töreboda kommun under juni månad 2018 beslutar att tilldela 
medel för att ta fram underhållsplaner för samtliga byggnader ser en preliminär tidsplan 
enligt följande: 

1. Verksamhet teknik tar fram ett förfrågningsunderlag som lämnas på upphandling 
senast i slutet av augusti. 

2. I mitten/slutet av september tas beslut om antagande av entreprenör i tekniska 
nämnden och tilldelningsbeslut kommuniceras med de entreprenörer som deltagit i 
upphandlingen. 

3. Under oktober/november månad tar verksamhet teknik fram de underlag som 
behövs inför en inventering av byggnaderna såsom ritningar. 

4. Entreprenören genomför inventeringen under perioden december-april. 

5. Entreprenören sammanställer sig underlag och presenterar resultatet senast under 
kvartal 2 2019. 

Förslag till upplägg av inventering 

Verksamhet teknik förslår att inventeringen inleds med samtliga skol- och 
förskolebyggnader med hänvisning till separat ärende gällande upprustningsplaner skolor 
och förskolor i Töreboda kommun.  

Därefter genomförs inventeringen verksamhetsvis för att på så vis få en bättre 
sammanhållande bild av verksamheten i respektive byggnad. Totalt är det ca 70 byggnader 
som behöver inventeras.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Tekniska nämnden 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Underhållsplaner fastigheter Töreboda kommun”.  

Bilaga 1, Projektbeställning Underhållsplaner Töreboda kommun 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 119                                                   Dnr 2013/00054  

Upprustningsplan för skolor och förskolor i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och överlämnar informationen till Töreboda 
kommuns utbildnings- och kulturutskott.  

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har av Töreboda kommun fått uppdraget att ta fram en 
upprustningsplan för skolor och förskolor i Töreboda kommun. Planen ska resultera i en 
redovisning av det aktuella behovet av fastighetsunderhåll för respektive byggnad. 

Parallellt med detta uppdrag har fastighetsavdelningen arbetat med ett förslag kring att ta 
fram underhållsplaner för samtliga byggnader inom kommunen. Bland annat har ett förslag 
lagts att avdela 1,2 mnkr till Tekniska nämnden för upprättande av dessa underhållsplaner. 
Om dessa medel avdelas kommer samtliga byggnader, inklusive skolor och förskolor, 
erhålla en underhållsplan som fastställer den aktuella statusen för varje byggnad samt 
lämnar förslag på underhållsåtgärder över en period av 30 år. Målet är att arbetet med att ta 
fram underhållsplanerna genomförs under 2018. 

Om medlen inte skulle avdelas så kommer arbetet med underhållsplanerna att genomföras 
med medel från driftbudgeten och fördelas över en 3-5 årsperiod. Val av byggnader inför 
varje års underhållsplansarbete kommer att ske i samverkan med Töreboda kommun. 

En framtagen underhållsplan för respektive byggnad kommer att lämna information kring 
en byggnads status samt vilket underhåll som krävs i framtiden för att kunna bibehålla 
skicket på byggnaden.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Upprustningsplan för skolor och förskolor i Töreboda”.  

Expedierats till: 
Utbildnings- och kulturutskottet Töreboda 
Fastighetschef Robert Malmgren    
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Tekniska nämnden 

Tn § 120                                                   Dnr 2018/00098  

Information om justeringar i investeringsbudget 2019-2021 i 
Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

I det förslag om investeringsbudget 2019-2021 finns förändringar inom Tekniska 
nämndens budgetansvar. Förändringarna är gjorda då mer information framkommit sedan 
dess att nämnden tog beslutet. Samtliga förändringar är kopplade till exploateringsplaner.  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Investeringsbudget 2019-2021 förslag till Ks i maj 2018. 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om justeringar i investeringsbudget 2019-2021 i Mariestad”  

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 121                                                   Dnr 2018/00017  

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 

- Beviljade bostadsanpassningsbidrag för perioden april 2018 

- Ordförandebeslut angående subventionering av festivalbiljetter 

- Permanenta lokala trafikföreskrifter i Mariestads kommun för perioden april 
2018      
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Tekniska nämnden 

Tn § 122                                                   Dnr 2018/00023  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Arbetsutskottets protokoll från den 15 maj 2018 anmäls och läggs till handlingarna.     
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Tekniska nämnden 

Tn § 123                                                   Dnr 2018/00026  

Aktuell information och frågor 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tar upp följande aktuell information och frågor vid dagens 
sammanträde: 

 

Sommaravslutning 
Tekniske chefen informerar om att i samband med tekniska nämndens sammanträde 
i juni kommer en gemensam rundvandring ske på aktuella projekt i Gullspång och 
Hova. Nämndsammanträdet kommer att äga rum i Hova kommunhus.  

 

Medarbetarundersökning 

Tekniske chefen gör en kort redovisning av  genomförd medarbetarundersökning 
2018. En fördjupad redovisning kommer att ske för nämnden vid ett senare tillfälle.  

 

Tömning av papperskorgar i hamnområdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) undrar om tömning av papperskorgar i hamnområdet då 
det inkommit synpunkter om dålig skötsel.  

Tekniske chefen besvarar frågan.  
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Tekniska nämnden 
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Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik vid dagens 
sammanträde: 

Ändring av Bror Kronstrands gata i Mariestad till återvändsgata 

Efter yrkande från Sune Jansson (C) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att konsekvensbeskriva ändring av Bror Kronstrands gata i Mariestad till 
återvändsgata. Utredningen ska visa på vilka insatser som krävs för genomförande, 
kostnader samt tidsplan.     

 

 

  

 


