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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 4 september 2018, kl. 14.00 – 18.35 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  Ordförande 

Sven-Inge Eriksson (KD)  1:e vice ordförande 
Linn Brandström (M)  2:e vice ordförande 
Björn Nilsson (S)  Ledamot 
Johan Jacobsson (S)  Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Johan Bengtsson Produktionsavdelningschef § 162- 165 
Amanda Haglind Enhetschef VA § 166-168 
Hanna Lamberg Gatuchef § 169-174 
Robert Malmgren Fastighetschef § 175-178 
Elisabeth Westberg Verksamhetsekonom § 179-184 
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Björn Nilsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer § 161-191 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Björn Nilsson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-09-04 

Anslagsdatum 2018-09-06 Anslaget tas ner 2018-09-28 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik  
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 161                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

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

Tnau § 162                                                   Dnr 2017/00087  

Avvikelserapport vid utbyggnad av Karlslunds industriområde i 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och delger den till kommunstyrelsen i 
Mariestad. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämnden sammanträde 
komplettera ärendet med hur överskridandet ska finansieras.   

Bakgrund 

Under mars 2017 startade utbyggnaden av Karlslunds Industriområde. Anledningen var att 
endast ett fåtal industritomter fanns tillgängliga för industrietableringar i Mariestads 
kommun. Flera intressenter fanns till industritomterna redan innan byggstart. 
Byggkostnaderna för området bedömdes vid uppstart till 4500 tkr. 
Kostnaderna har fördelats mellan VA/Gata med proportionerna 70/30. 
Projektet har utförts i egen regi i två etapper 2017 och 2018. 
 
Avvikelse Ekonomi 
I dagsläget är byggkostnaden uppe i 5500 tkr. Avslutande asfaltsarbeten, återställning och 
reglering av samförläggning återstår innan allt är klart. 
Totalkostnaden för projektet uppskattas landa på ca 6 miljoner. 
Trots avvikelsen bedöms området vara självfinansierande för skattekollektivet. 
 
Störningar och vidtagna åtgärder 
Vid första etappen uppstod flera svårigheter med att dra fram huvudledningar och gång- 
och cykelväg till infarten till den nya gatan. Hänsyn var tvungen att tas till befintlig 
fjärrvärme som ligger parallellt med Bruksgatan med liten täckning avsedd för naturmark. 
Det ger ökade kostnader för gång- och cykelvägen samt fjärrvärmekorsningar. 
 
Verksamheten vid Ahlsells lager i Mariestad bygger på att mycket godstrafik går dygnet 
runt genom en fjärrstyrd grind. Fastighetsägaren har tidigare själv bekostat en gata in som 
måste vara i drift. Flera olika tekniska lösningar har studerats då gatan saknade VA-
ledningar. En temporär byggväg under byggtiden var enda lösningen för att få 
verksamheten att fungera under byggtiden. 
 
I projekteringsskedet har sträckan provborrats för berg, ledningsprofil och gatuprofil har 
justerats för att hålla ner kostnaderna. Trots justering har sprängarbetet varit mer omfattat 
än väntat.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 162 (forts.)                                                   Dnr 2017/00087  

 
För att spara pengar i projektet har även överskottsmaterial från Stockholmsvägen använts 
till fyllnad och billigare krossmaterial köpts in från Sjölyckan. 
 
I etapp 2 har en större tomt styckats upp till 2 mindre och en extra servis avsatts. 
Anledningen är att göra området mer säljbart.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 
arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämnden sammanträde 
komplettera ärendet med hur överskridandet ska finansieras.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt Erikssons 
(KD) och finner att arbetsutskottet beslutar enlig förslagen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av produktionschef Johan Bengtsson, mark- och 
exploateringschef Erik Randén och teknisk chef Michael Nordin ”Avvikelserapport vid 
utbyggnad av Karlslunds industriområde i Mariestad ”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Produktionsavdelningschef Johan Bengtsson) 
(Mark- och exploateringschef Erik Randén) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 163                                                   Dnr 2018/00455  

Skadeståndsanspråk för sprängskador på fastighet i samband med 
ombyggnation av Stockholmsvägen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen 

Bakgrund 

Våren 2018 har arbete med VA-ledningar i Stockholmsvägen utförts på sträckan 
Carlbecksvägen-Madlyckevägen.  Ledningsarbetet har omfattat sprängningsarbete och 
bergschakt. 
Innan sprängningsarbetet påbörjats har en riskanalys utförts och gränsvärden tagits fram.  
Innan sprängarbetet på sträckan påbörjats har förbesiktning samt montering av 
vibrationsmätare utförts. 
 
I samband pågående sprängarbete har klagomål framförts av fastighetsägaren om skador 
på fastigheten. I samband med detta har en kompletterande delbesiktning utförts. 

Information om hur fastighetsägaren ställer skadeståndsanspråk till Mariestads kommun, 
verksamhet teknik skickas ut efter att Tekniska nämnden informerats.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av produktionschef Johan Bengtsson och teknisk chef Michael 
Nordin ” Skadeståndsanspråk för sprängskador på fastighet i samband med ombyggnation 
av Stockholmsvägen”.  

 

Expedierats till: 
(Produktionsavdelningschef Johan Bengtsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 164                                                   Dnr 2018/00058  

Avvikelserapport VA-sanering Stora Bergsgatan i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2018-02-13 (Tn § 13/2018) att 
omdisponera 3 600 tkr av 2018 år VA-investeringsram till projektet VA-sanering Stora 
Bergsgatan i Töreboda. Meningen var att ledningsförläggningen skulle ske i befintligt 
schakt men det gick inte då ledningarna på flera platser låg betydligt tätare än vad reglerna 
anvisar. Detta hart medfört sprängningar på stora delar av sträckan vilket gör att projektet 
nu kalkyleras till att uppgå till totalt 4 600 tkr. 

Verksamhet teknik föreslår att projektet slutredovisas med ett underskott och att ett 
utrymme motsvarande överskridandet hålls undan inom den totala investeringsbudgeten 
för att täcka överskridandet 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och teknisk chef 
Michael Nordin ”Avvikelserapport VA-sanering Stora Bergsgatan i Töreboda”.  

 

Protokollsutdrag Tn § 13/2018.  

 

Expedierats till: 
(Enhetschef ledningsnät Simon Ravik) 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 165                                                   Dnr 2018/00176  

Omdisponering investeringsmedel VA, Mariestad 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 4 000 tkr från 2018 års investeringsram för förnyelse av 
ledningsnät, projekt 1701, till projekt VA-sanering Lyrestad södra.  

Bakgrund 

Lyrestad södra har ett ledningsnät där spill- och dagvattennätet har stora inläckage. 
Spillvattnet leds till Sjötorps avloppsreningsverk som får rena stora mängder regnvatten. 
Ledningsnätet är gammalt (före 60-talet). Verksamheten ser ingen röd tråd i hur delar av 
systemet är uppbyggt. Projektet är indelat i 4 etapper då det krävs grävning för att utreda 
delar av nätet. Första etappen som främst består av punktinsatser görs på driftbudgeten. 
Kostnaden för hela projektet är svårbedömd då verksamheten inte har fullständig 
dokumentation. Utredning genom filmning har ej varit möjlig på vissa ställen på grund av 
en ”annorlunda” byggnation. Verksamhet teknik bedömer att projektet hamnar på omkring 
4 000 tkr under 2018. Om ytterligare omfattning uppstår planeras det i ännu en etapp som 
får finansieras och genomföras under 2019. 

Projektet kommer att genomföras i egen regi med start i anslutning till att punktinsatserna 
är genomförda då etablering redan finns. 

Verksamhet teknik föreslår att projektet finansieras genom omdisponering av 4 000 tkr 
från projekt 1701.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och teknisk chef 
Michael Nordin ” Omdisponering av investeringsmedel VA Mariestad 2018 

 

Expedierats till: 
(Enhetschef ledningsnät Simon Ravik) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 166                                                   Dnr 2018/00446  

Avtalskunder VA Stång, Fägre Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att erbjuda fastighetsägarna till Stång 10:3, 4:5, 4:14 och 4:17 
avtal enligt bilaga Avtal kommunalt vatten gemensamhetsanläggning Stång.  

Avtalet innebär att fastighetsägarna tillsammans äger och sköter vattenledningen genom en 
gemensamhetsanläggning och att vattenförbrukningen avläses i respektive hus. 
Kommunen läser av vattenförbrukningen i mätarbrunnen och debiterar fastighetsägarna 
den eventuella skillnad som uppmäts mellan mätarbrunnen och fastigheterna.  

Bakgrund 

Tidigare fastighetsägare till fastigheterna Stång 10:3, 4:14 och 4:17 har på 1970-talet anlagt 
en ledning mellan kommunens ledningsnät i Fägre och fastigheterna. Fastigheten Stång 4:5 
har anslutit till denna ledning 2006 varvid avtal tecknats med Töreboda kommun. Övriga 
fastigheter saknar avtal med kommunen och det är inte tydligt vem som äger ledningen 
mellan Fägre och fastigheterna. Samtliga fyra fastigheter ligger utanför 
verksamhetsområdet för kommunala vattentjänster. Tre av fastigheterna har idag 
abonnemang upprättade och betalar för sin vattenförbrukning.  

Ur juridisk mening ska ledningen mellan förbindelsepunkt i Fägre och fastigheterna ägas 
gemensamt av fastighetsägarna genom en gemensamhetsanläggning och avtal tecknas med 
kommunen om att de får bruka kommunens vatten. Att ledningen ägs i en 
gemensamhetsanläggning innebär att samtliga fastighetsägare har rätt till ledningen och att 
de även är skyldiga att dela på kostnader som uppstår till följd av tex. lagningar av 
ledningen. Det brukliga är då att vattnet mäts där kommunens ledningsnät övergår till att 
bli gemensamhetsanläggningens ledningsnät. På så sätt mäts även det vatten som eventuellt 
läcker ur ledningen mellan förbindelsepunkt och fastigheterna.  

Eftersom det inte finns något skrivet om ägandet av ledningen finns möjligheten att 
kommunen kommit överens med fastighetsägarna om att ta över ledningen efter det att 
fastighetsägarna anlagt ledningen. Ett avtal som styrker detta har inte gått att finns och då 
ett kommunalt ägande går emot dagens lagstiftning är det inte att rekommendera att 
kommunen äger ledningen även om ett avtal hade funnits. Det avtal som finns från 2006 
med Stång 4:5 hänvisar till aktuell ledning som ”den privata vattenledningen öster om 
Fägre allmänna VA-nät” och ledningen är markerad som att den ägs av annan än 
kommunen i kommunens kartmaterial. Detta tyder på att kommunen betraktat ledningen 
som fastighetsägarnas egendom.  

Tre av fyra fastigheter har idag vattenmätare på fastigheten och egna abonnemang. Den 
fjärde fastigheten saknar vattenmätare och abonnemang. Det mest praktiska sättet för 
kommunen är att fastigheterna debiteras med ett gemensamt abonnemang. På så sätt mäts 
och debiteras allt vatten utan extra handpåläggning. Det är också så ärendet hade hanterats 
om det inkommit på senare år.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 166 (forts.)                                                 Dnr 2018/00446  

Eftersom det redan finns abonnemang på tre av fyra fastigheter och det är lätt att ordna 
med en mätare på den fjärde så skulle ett avsteg från praxis kunna vara motiverat även om 
kommunen har rätt att kräva gemensam mätning. För att kunna upptäcka framtida 
vattenläckor och debitera allt vatten som eventuellt läcker ur ledningen mellan 
förbindelsepunkt och mätare skulle kommunen installera och läsa av mätare i 
förbindelsepunkten. Den eventuella skillnaden mellan den summerade 
vattenförbrukningen på fastigheterna och vattenförbrukningen vid förbindelsepunkten 
skulle då faktureras gemensamhetsanläggningen. Gemensamhetsanläggningen skulle även 
ansvara för att eventuella vattenläckor lagades. En gemensamhetsanläggning bildas genom 
lantmäteriförrättning och är en kostnad för fastighetsägarna som ansöker om detta.  

Ett möte har hållits med berörda fastighetsägare. Under mötet presenterades det som 
beskrivits ovan och att ärendet ska läggas fram för politisk beredning. Fastighetsägarna är 
inte de samma idag som då ledningen anlades och fastighetsägarna har köpt sina fastigheter 
med anslutning till kommunalt vatten och inte funderat över att kommunen kanske inte 
äger ledningen fram till fastighetsgräns. Fastighetsägarna framhåller att deras önskan är att 
teckna ett avtal med Töreboda kommun om att kommunen ska äga ledningen fram till 
fastighetsgräns för respektive fastighet. Fastighetsägarna önskar även att de får behålla sina 
egna abonnemang med mätning av vattenförbrukningen i varje fastighet.  

Underlag för beslut 

Avtal kommunalt vatten gemensamhetsanläggning Stång 

Avtal kommunalt vatten Stång 4_5 

Beslut TN kommunalt vatten Stång 4_5 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Avtalskunder VA Stång, Fägre Töreboda kommun”.  

 

Expedierats till: 
(Enhetschef VA Amanda Haglind) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 167                                                   Dnr 2018/00228  

Granskningsremiss - Förslag till ändring av detaljplan för Järnet 1 
m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningsremissen för ändring av 
detaljplan för Järnet 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun och har inget att 
erinra.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Mariestad beslutade den 2 juli 2018 att förslag till ändring av detaljplan 
för Järnet 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för 
granskning. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra etableringar inom handel, industri, lager och liknande 
verksamheter.  

Underlag för beslut 

Granskningsremiss - förslag till ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m., Mariestad 
centralort, Mariestads kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på granskningsremiss 
på förslag till ändring av detaljplan för Järnet 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads 
kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 168                                                   Dnr 2018/00337  

Samrådsremiss - Förslag till detaljplan för Bantorget i Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna och har följande att 
yttra:  

 Lämpligheten att möjliggöra parkeringshus under marknivå inom planområdet med tanke på 
grundvattennivåerna i området ifrågasätts. Risken för översvämningar i området bör beaktas med 
tanke på områdets utsatthet för en höjning av Vänerns nivå och/eller skyfall. 

 Då allmänna parkeringar tas i anspråk för kvartersmark och möjliggörande av boendeparkering är 
det av stor vikt att andra allmänna parkeringsplatser anordnas och bekostas i samband med 
exploateringen. 

 Detaljplanen föreslår utökade allmänna ytor vilket innebär ökade skötselkostnader för verksamhet 
teknik 

Bakgrund 

Syftet med detaljplanen för Bantorget är att skapa byggrätter för nya bostäder och/eller 
vårdboende i centrala Mariestad. Detaljplanen syftar även till att skapa möjlighet för 
ytterligare parkeringsytor mellan Bangatan och järnvägen. 

Planförslaget möjliggör för 1-2 fastigheter på Bantorget innehållande bostäder och/eller 
vård samt centrumverksamhet i bottenplan på den södra delen av Bantorget. Nedgrävt 
eller delvis nedgrävt garage möjliggörs under Bantorget. 

Planförslaget innebär att parkeringen på Bantorget tas bort samtidigt som parkeringen 
längs Bangatan utökas. Planförslaget innebär samtidig att parkeringen längs Bangatan 
omvandlas från allmän plats till kvartersmark. Detta för att bland annat möjliggöra 
boendeparkering. I planförslaget nämns att ytterligare allmänna parkeringsplatser är 
tilltänkta att tillskapas på andra centrala delar så som vis resecentrum.  

Planförslaget innebär även att nya allmänna platser föreslås så som torg och gång- och 
cykelstråk. Nya allmänna ytor, framför allt torg med något högre krav på skötsel, innebär 
ökade driftskostnader för verksamhet teknik.  

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar för detaljplan för Bantorget Mariestad, Mariestads kommun.  

Tjänsteskrivelse upprättad av utvecklingschef VA Amanda Haglind, gatuchef Hanna 
Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande - förslag till detaljplan för Bantorget i 
Mariestad”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 169                                                   Dnr 2018/00247  

Remiss - Motion fyra årstider 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden anser att intentionerna i motionen kommer att uppfyllas i samband 
med antagande av skötselplanen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
hantering.  

Bakgrund 

Eric Mellberg har inlämnat en motion ”fyra årstider” till kommunfullmäktige i Gullspång 
(KS 2018/319). Motionen har överlämnats till tekniska nämnden för beredning.  

Motionen innehåller följande förslag: 

- Skötselplaner för våra publika ytor 

- Identifiera alternativa aktörer i lokalsamhället 

- Göra fleråriga avtal för att slippa ”plötsliga utryckningar” 

- Tänk fyra årstider 

- Vi politiker anger inriktningen, vilket visar respekt för detta viktiga arbete och inte 
bara något i marginalen 

- Dagsaktuellt är också vårstädningen i våra samhällen, konventionella lösningar 
finns. Vem tar kommandot? 

-Vi pratar attraktion, välkomnande och försköning, lets do it! 

 
Verksamhet teknik har tagit del av motionen. Motionen föreslår ett antal olika åtgärder 
som berör lite olika funktioner inom kommunen. Verksamhet teknik har följande svar på 
de punkter som direkt berör vår verksamhet. 

 
Vad gäller skötselplaner så har tekniska nämnden som mål att under 2018 ta fram en 
skötselplan för grönytorna i Gullspångs kommun. Arbetet med detta pågår och slutförs 
under året, för att därefter lyftas för antagande i Tekniska nämnden. Skötselplanen 
kommer att innehålla aktiviteter för alla årstider och bedöms vara i linje med motionen 
både när det gäller skötselnivåer och kontinuitet. Verksamhet teknik har påbörjat 
samarbeten med andra aktörer i samhället för drift och skötsel vilket väntas få effekt 2019.   

 
Verksamhet teknik arbetar ständigt med verksamhetsutveckling och med att förnya och 
förfina våra metoder. Vi har som mål att skapa trygga och säkra utomhusmiljöer.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 169 (forts.)                                                  Dnr 2018/00247  

Underlag för beslut 

Remiss – Motion fyra årstider.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
”Remiss - Motion fyra årstider”.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 170                                                   Dnr 2018/00050  

Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningen 
Gullspång 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar om följande omdisponeringar till projekt 98 067, 
omgestaltning Gullspångs centrum: 

 300 tkr från projekt 98 064 (Parkering Bankgatan) 

 92 tkr från projekt 98 063 (Enkelt avhjälpta hinder) 

 200 tkr från projekt 98060 (Trafiksäkerhetsåtgärder)  

Bakgrund 

Inom ramen för omgestaltning av Gullspångs centrum finns olika delprojekt och 
verksamhet teknik önskar nu omdisponera medel för att samla investeringsmedlen på ett 
projektnummer. Inom huvudprojektet delredovissas kostnaderna men för att hålla ihop 
projekt och redovisningen av de olika bidragen som beviljats önskas tillgängliga medel 
samlas på ett projektnummer. Inom ramen för omgestaltningen av centrum ingår 
upprustning/utökning av parkering på Bankgatan, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt 
åtgärder av enkelt avhjälpta hinder utpekade i tidigare utredningar. 

 

Nuvarande fördelningen är enligt följande: 

Projekt 98 064, Parkering Bankgatan     300 tkr 

Projekt 98 063, Enkelt avhjälpta hinder       92 tkr 

Projekt 98 060, Trafiksäkerhetsåtgärder     393 tkr 

Projekt 98 067, Omgestaltning Gullspångs centrum 1 346 tkr 

 

Verksamhet teknik föreslår att investeringsmedlen för Parkering Bankgatan (98 064) samt 
enkelt avhjälpa hinder (98 063) omdisponeras till Omgestaltning Gullspångs centrum 
(98 067). Samtidigt föreslås en omdisponering av 200 tkr från projekt 98 060 
(Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) till projekt 98 067.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och ekonom Cathrin Hurtig 
Andersson ”Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningen 2018, Gullspång”.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 170 (forts.)                                                  Dnr 2018/00050  

 

Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 171                                                   Dnr 2018/00439  

Ansökan om särskilt driftsbidrag för enskilda vägar, Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden beslutar att inte betala ut särskilda driftsbidrag till enskilda vägar 
under 2018 med anledning av ansträngd driftsbudget och mål om att inte överskrida 
budget. 

2. Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen i Töreboda för information. 

3. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda att komplettera regler för 
vägbidrag med Det årliga driftsbidraget betalas först, varefter resterande medel disponeras för 
särskilda driftsbidrag och förrättningskostnader.   

Bakgrund 

Inom Töreboda kommun finns ett antal vägsamfälligheter som ansvarar för det enskilda 
vägnätet. En vägsamfällighet som har en enskild väg kan få årligt driftsbidrag från 
Trafikverket för drift- och underhåll. För att erhålla detta bidrag ställer Trafikverket vissa 
krav samt gör besiktningar med jämna mellanrum för att säkerställa att kraven efterlevs. De 
enskilda vägar som är berättigade till bidrag från Trafikverket erhåller även bidrag från 
kommunen enligt tidigare beslut i Ks/Kf. Utöver det årliga driftsbidraget kan 
vägsamfälligheter även söka särskilt driftsbidrag om större upprustningar behövs. Om 
dessa åtgärder beviljas bidrag från Trafikverket kan även kommunen betala ut en del till 
detta enligt samma beslut som tidigare.  

Det beslut som finns om storlek på dessa två utbetalningar har ingen begränsning utan ska 
betalas ut oavsett om budgeterade medel räcker eller ej. 

Gatuavdelningen har fått in två ansökningar gällande särskilt driftsbidrag om ca 30 000 kr 
(Månsarud vägsamfällighet) samt 19 000 kr (Movägen). Budget för bidrag till enskilda vägar 
är 550 000 kr och för de årliga driftsbidragen har det i år  betalats ut ca 620 000 kr. 

Gatuavdelning aviserade tidigare under året ett underskott gällande driften men har vid 
senare prognoser bedömt att budgeten kan hållas med återhållsamhet och god kontroll. I 
och med detta anser verksamhet teknik att det kommer att bli svårt med 
nollprognos/nollbudget om det särskilda driftsbidraget behöver betalas ut anser att 
tekniska nämnden bör avslå dessa och eventuellt kommande ansökningar under året med 
anledning av ansträngd driftsbudget.  

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till beslut med följande tilläggsyrkande ”Tekniska 
nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda att komplettera regler med vägbidrag med 
Det årliga driftsbidraget betalas förs, varefter resterande medel disponeras för särskilda driftsbidrag och 
förrättningskostnader.   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 171 (forts.)                                                 Dnr 2018/00439  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Brandströms (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
”Ansökan om särskilt driftsbidrag för enskilda vägar, Töreboda”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 172                                                   Dnr 2018/00264  

Medborgarförslag om att sätta upp farthinder samt sänka 
hastigheten på Lindhultsgatan och Grangärdesvägen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till tidigare genomförda 
åtgärder samt antaget trafiksäkerhetsprogram. 

2. Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att mäta hastigheten på de fordon 
som passerar på Lindhultsgatan och Grangärdesvägen 

3. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad.   

Bakgrund 

En medborgare har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag om 
farthinder och sänkt hastighet på Lindhultsgatan. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget. 

Lindhultsgatan är en villagata med hastighet 50 km/h som huvudsakligen trafikeras av de 
boende i området. Den trafikeras även av buss två turer per timma måndag-lördag dagtid. 
Det finns gångbanor på båda sidor om vägen. 

Verksamhet teknik har tidigare genomfört ett antal hastighetsdämpande åtgärder på 
Lindhultsgatan/Grangärdesgatan. Det har byggts ett upphöjt övergångställe vid en 
korsande gång- och cykelväg. Hastigheten är sänkt till 30 km/h en sträcka utanför 
Grangärdesskolan på Grangärdesgatan. 

Trafikintensiteten bedöms som relativt låg på denna gata. Inga korsande vägar eller 
målpunkter finns på Lindhultsgatan. Det finns heller ingen rapportering om olyckor i 
Strada. 

Verksamhet teknik arbetar utifrån antaget trafiksäkerhetsprogram vid planering och 
utformning av trafiksäkerhetsåtgärder, där riktlinjer finns att följa. 

Utifrån detta program och tidigare utförda åtgärder ser Verksamhet teknik dessa som 
tillräckliga och föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 
tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att mäta hastigheten på de fordon 
som passerar på Lindhultsgatan och Grangärdesvägen. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Erikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslagen.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 172                                                   Dnr 2018/00264  

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om att sätta upp farthinder samt sänka hastigheten på Lindhultsgatan 
och Grangärdesvägen i Mariestad. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och trafikingenjör Marie 
Andersson ”Medborgarförslag om att sätta upp farthinder samt sänka hastigheten på 
Lindhultsgatan och Grangärdesvägen i Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige i Mariestad) 
(Förslagsställare) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 173                                                   Dnr 2018/00230  

Trafiksituation på Marieforsleden (Sträckan Karlssonrondellen - 
Sandbäcksrondellen) 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden uppdrar verksamhet teknik att upphäva lokal trafikföreskrift om 70 
km/tim på Marieforsleden mellan Karlssonrondellen och Sandbäcksrondellen samt 
tydliggöra gång- och cykelvägen där den passerar Bruksvägen med målning och skyltar 
som varnar för korsande cykelbana 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta medel för ombyggnad av 
Marieforsleden i samband med fortsatt utbyggnad av industriområden norr och söder 
om Marieforsleden mellan Karlssonrondellen och Sandbäcksrondellen med 
vänstersvängande körfält 

3. Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag för att 
förhindra köbildning från fordonstvätt som idag har påverkan på Marieforsleden 

4. Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att ta med en avfart vid Ahlsells i 
kommande budgetarbete.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav verksamhet teknik i uppdrag att se över trafiksituationen på 
Marieforsleden, sträckan Karlssonrondellen-Sandbäcksrondellen. Uppdraget innefattade en 
analys och förslag på förbättring. 
 
Marieforsleden, sträckan mellan Karlssonrondellen och Sanbäcksrondellen, är en väg med 
två körfält och en separerad gång- och cykelväg på norra sidan. Vägen ligger inom 
tättbebyggt område men är genom en lokal trafikföreskrift reglerad till 70 km/tim. längs 
sträckan finns åkermark samt industriområden. Norr om Marieforsleden ansluter 
Bruksvägen som används som tillfart till Katrinefors samt ett antal industritomter under 
etablering. På södra sidan om Marieforsleden finns ett större industriområde som 
innehåller bland annat bilprovningen. Detta område utreds i detaljplan för ytterligare 
utbyggnad och exploatering. Detta område angörs av två vägar, Sunnevadsvägen samt 
Västerängsvägen.  
 
Verksamhet har inga inkomna synpunkter från allmänheten om trafiksituationen på 
Marieforsleden. Ett uttag ur STRADA (olycksdatabasen) mellan 2012 och 2018 visar på 3 
trafikolyckor på sträckan. 2014 krockade en motorcykel och en personbil i korsningen 
Sunnevadsvägen med lindriga skador till följd, samma år uppstod en kökrock med 
plåtskador vid Västerängsvägen. 2015 skedde en singelolycka då en bil körde av vägen och 
in i en lyktstolpe.  
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Tnau § 173 (forts.)                                                  Dnr 2018/00230  

Trafikmängden på Marieforsleden strax väster om Karlssonrondellen mättes under våren 
2018 till strax under 8000 fordon/dygn (ÅDT), vilket bedöms vara representativt även för 
denna del. Tekniska nämndens arbetsutskott 

Verksamhet teknik anser att utifrån dagens förutsättningar och trafikmängd så är det inte 
någon allvarligt trafiksituation på Marieforsleden, men mindre åtgärder kan ändå 
genomföras för ökad säkerhet och trygghet. De åtgärder som föreslås i dagsläget är att den 
lokala trafikföreskriften som finns om 70 km/tim på sträckan upphävas vilket innebär att 
hastighetsbegränsningen på Marieforsleden återgår till bashastighet inom tättbebyggt 
område (50 km/tim). Vidare kan ett förtydligande göras på den gång- och cykelväg som 
löper längs Marieforsleden så att den märks ut vid Bruksvägen samt att vägmärken med 
varning för korsande cykelväg sätts upp ute på Maireforsleden för de som ska svänga in på 
Bruksvägen. 

I takt med att ytterligare verksamheter etablerar sig inom befintliga områden norr och 
söder om Marieforsleden samt en eventuell utbyggnad av Sund söder om Marieforsleden 
kan dock situation förändras på grund av ytterligare trafik och större ombyggnationer kan 
komma att krävas. Det handlar då om att anlägga vänstersvängkörfält vid de tre anslutande 
vägarna för att öka trafiksäkerhet och framkomligheten på Marieforsleden. 
Vänstersvängkörfält innebär mindre risk för kökrock då fordon som ska svänga vänster 
inte blockerar Marieforsleden vid mötande trafik. Kostnaden för att anlägga dessa körfält 
uppskattas grovt till mellan 750 tkr och 1 000 tkr. Detta är en kostnad som bör räknas in i 
den fortsatta exploateringen då det är den som medför att behov av åtgärder uppkommer.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att tekniska 
nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag för att förhindra 
köbildning från fordonstvätt som idag har påverkan på Marieforsleden.  

Björn Nilsson (S) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att tekniska nämnden 
ger verksamhet teknik i uppdrag att ta med en avfart vid Ahlsells i kommande 
budgetarbete. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt Erikssons 
(KD) och Nilssons (S) tilläggsyrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslagen.      

Underlag för beslut 

Tn § 94/2018.  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och gatuingenjör Marie Andersson 
”Trafiksituation på Marieforsleden (Sträckan Karlssonrondellen - Sandbäcksrondellen)”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 174                                                   Dnr 2018/00458  

Information om väg till Rynningen i Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen 

Bakgrund 

Gatuavdelningen ansvar för drift och underhåll av kommunala gator och vägar. Merparten 
av dessa ligger inom tättbebyggt område men det finns även så kallade kommunala enskilda 
vägar utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare. Till detta är kommunen 
ibland med i samfällighetsföreningar där vi har kommunal mark utanför tätorterna. Det är 
då mark- och exploateringsavdelningen som är medlemmar till följd av att de ansvarar för 
markinnehavet. Utöver kommunens väghållaransvar finns statliga vägar samt enskilda 
vägar som ibland sköts av samfälligheter eller av enskilda markägare/fastighetsägare. 

Det har nu uppdagats att gatuavdelningen under en lång tid tagit hand om drift- och 
underhåll så som uppsättning/nedtagning av snökäppar, snöröjning, sladdning och 
grusning med mera av en väg som går till Rynningen. Denna grusväg ligger utanför 
tättbebyggt område och Mariestads kommun har ingen fastighet eller mark i anslutning till 
vägen. Gatuavdelningen har tillsammans med kommunens markansvarige letat i 
kommunens arkiv samt hört sig för hos Lantmäteriet utan att hitta dokument eller avtal 
som skulle innebära att kommunen skulle vara skyldiga att ansvara för driften av vägen.  

Gatuavdelningen föreslår nu att vi brevledes informerar berörda markägare/fastighetsägare 
om att kommunen inte längre kommer att sköta drift- och underhåll av vägen utan att 
detta kommer att få skötas av markägare/fastighetsägare gemensamt. Det är 7 fastigheter 
som berörs varav 2 bedöms vara bebyggda. Två av de obebyggda fastigheterna har samma 
ägare.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Information om väg till 
Rynningen i Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 175                                                   Dnr 2018/00352  

Upphandling - Fasadrenovering av Mariestads Teater 

  

Arbetsutskottets beslut 

 Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbudsgivare nr 2 för renovering av den stora 
Teaterbyggnadens fasader inklusive anslutande trä- och plåtdetaljer samt delvis 
taktäckning för en entreprenadsumma av 2 785 tkr. 

 Ovanstående beslut gäller under förutsättning att beslut fattas gällande finansiering och 
igångsättning av projektet. Arbetsutskottet ger Verksamhet Teknik i uppdrag att till 
Tekniska nämndens sammanträde ta fram finansieringsförslag.    

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har tillsammans med Ritningen Arkitektbyrå AB arbetat med en 
förstudie för att ta fram ett åtgärdsförslag för renovering av Teaterbyggnadens fasader. För 
arbetet har även ansökan om tillstånd till utvändig fasadrenovering m.m sökts hos 
Länsstyrelsen med anledning av att byggnaden är av kulturhistoriskt värde. Länsstyrelsen 
har i beslut daterat 2018-07-09 beviljat tillstånd för renovering. 

Renoveringen kan eventuellt påbörjas hösten 2018. Färdigställandetiden är beräknad till 
juni 2019. Kostnaden för hela projektet beräknas till ca 3 100 tkr. 

Fastighetsavdelningen har tillsammans med arkitektbyrån tagit fram ett 
förfrågningsunderlag för genomförande av upphandling. Anbudsgivare har lämnats 
möjlighet till att lämna anbud under perioden 2018-07-11 – 2018-08-22.  

Efter anbudstidens utgång har två anbud inkommit varav ett anbud inte uppfyller de ställda 
kvalificeringskraven.  

Kostnaderna för åtgärderna finansieras bl.a genom bidrag från Bertha Petterssons Stiftelse 
med 1400 tkr samt omdisponeringar av tekniska nämndens investeringsmedel 2018/2019.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av handläggare Ingalill Lindblad och projektledare Ulf 
Johansson.  

Bilaga sammanställning av inkomna anbud 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 176                                                   Dnr 2018/00106  

Information gällande pågående utredning kring Mariestad kommuns 
hyresavtal 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har av kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad erhållit 
uppdraget att genomföra en utredning kring kommunens hyresavtalsutredning. 

Bakgrunden till uppdraget var att Mariestads kommun har en stor mängd externa 
hyresavtal som tecknas med externa fastighetsägare med syfte att säkerställa tillgång till 
lokaler för hela Mariestads kommun. Innehållet i dessa hyresavtal skiljer sig ofta åt på flera 
punkter vilket gör det svårt att få en kontinuerlig uppföljning avseende bland annat 
kostnader och löptider. 

Vissa av hyresavtalen hanteras av fastighetsavdelningen medan andra avtal hanteras direkt 
av respektive verksamhet. Detta gör det mycket svårt att få en sammanhållande bild över 
kommunens samtliga hyresavtal med tillhörande kostnader. Risken för att missa ett 
uppsägningsdatum eller betala dubbelt för exempelvis elkonsumtionen får anses vara hög. 

Utredningens progress redovisades för nämnden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ” Information gällande pågående utredning kring Mariestad kommuns hyresavtal”.  

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 177                                                   Dnr 2016/00215  

Implementering av skvalprännor i Mariestads badhus 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avslutar uppdraget.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik erhöll uppdraget att implementera skvalprännor i samband med 
renoveringen/ombyggnationen av badhuset enligt beslut i tekniska nämndens arbetsutskott 
den 2017-03-07 
(Tnau § 76/2017). 

Verksamhet teknik utredde möjligheten att implementera skvalprännor i golvnivå. 
Utredningen påvisade att befintlig bassägnkonstruktion troligtvis inte skulle klara av den 
extra belastning som uppstår med anledning av en större volym vatten utan stora 
kostsamma konstruktionsförändringar.  

Under det pågående arbetet med badhuset har det tillkommit behov utöver grundplanen i 
projektet b.la. med en höj- och sänkbar botten i undervisningsbassängen och plaskpool för 
de allra yngsta. Ovanstående tillförda installationer har inneburit att projektledningen har 
tvingats bortprioritera önskemål om bland annat bubbelpooler och beslut om skvalprännor 
vilket har kommunicerat med verksamheten och beställaren i tidigt skede.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ” Svar gällande Implementering av skvalprännor i projektet badhuset Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 178                                                   Dnr 2018/00449  

Omdisponering inom fastighetsavdelningen 2018 Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera  
medel, 195 tkr, från projekt 98068 Vent & Värme KLK till projekt Panncentral 
Bramsgården.  

Bakgrund 

Gullspångsbostäder genomför ett projekt som innebär en ombyggnation av den befintliga 
panncentralen på Bramsgården. Delar av kommunens fastighetsbestånd är anslutna till 
panncentralen och behöver således anpassa den tekniska utrustningen så att man kan 
fortsätta ta emot värme från panncentralen. 

Arbetet gäller ett byte av en värmeväxlare med tillhörande styrutrustning. 

Investeringsmedel för ovanstående arbete kommer att hanteras inom den tilldelade ramen 
om 4 000 tkr och plockas från det specifika projektet 98068.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Omdisponering av medel från projekt 98068 till projekt Panncentral Bramsgården 
i Gullspång”.   

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 179                                                   Dnr 2018/00001  

Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, 
Mariestads kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads 
kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +1 770 tkr 
när det gäller den ordinarie verksamheten. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -100 tkr.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, 
augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 

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. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads 
kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, 
Mariestads kommun”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 180                                                   Dnr 2018/00002  

Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 3 samt 
delårsrapport, Mariestads kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investerings-budget samt 
exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett budgetunderskridande 
med totalt ca 81 350 tkr för tekniska nämndens budget respektive ca 10 100 tkr för 
exploatering.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, 
augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att 
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, 
Mariestads kommun”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 181                                                   Dnr 2018/00003  

Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, 
Töreboda kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3, delår för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten göra ett underskott om 900 tkr, 
gällande bostadsanpassningsverksamheten med 600 tkr samt ett överskridande om 600 tkr. 
för snöröjning, vilket balanseras upp av ett överskott inom städ med 300 tkr.   

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett underskott om 300 tkr  i 
förhållande med budget.  

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. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 3, delår för tekniska nämndens driftbudget 
Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3, 2018 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, 
Töreboda kommun”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomichef Anders Bernhall) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 182                                                   Dnr 2018/00004  

Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 3 samt 
delårsrapport, Töreboda kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 år 2018 för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Töreboda kommun.  

Prognosen innebär att nämnden håller sig inom de investeringsmedel som är beslutade 
med en marginal på drygt 21 mkr. Anledningen till att det prognostiseras 21 mkr i 
outnyttjade investeringsmedel är projekt som beslutats om sent samt projekt som löper 
årsskiftet exempelvis Kornknarren och bron över Göta kanal som är två enskilt stora 
poster.           

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att 
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 3 år 2018 för tekniskas investeringsbudget i 
Töreboda kommun.       

Underlag för beslut 

Prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 2018. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 3, Töreboda 
kommun”.           

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomichef Anders Bernhall) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 183                                                   Dnr 2018/00005  

Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, 
Gullspång kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3, delår för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott i 
förhållande till budget om 900 tkr, gällande bostadsanpassningsverksamheten  med 600 tkr. 
samt ett överskridande om 300 tkr för snöröjning. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget.  

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. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 3, delår för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 3 , delår 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, 
Gullspång kommun”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomichef Anders Bernhall) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 184                                                   Dnr 2018/00006  

Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 3 samt 
delårsrapport, Gullspångs kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspångs kommun år 2018. 

Prognosen innebär att nämnden ser att göra ett överskridande om 2 mkr vilket är kopplat 
till fastighetsprojekt.            

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att 
den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 3 för tekniskas investeringsbudget i Gullspång 
kommun        

Underlag för beslut 

Prognos 3 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2018. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 3, Gullspångs 
kommun.           

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomichef Anders Bernhall) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 185                                                   Dnr 2017/00561  

Uppföljning av internkontrollplan, prognos 3  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll i samband 
med delårsbokslut/prognos 3, 2018.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2018. Intern kontroll är 
en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa 
att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att: 
 

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi 

- Styra mot effektivitet 

- Ha ordning och reda 

- Skapa trygghet och stärka varumärket 

 

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll där kommunstyrelsen väljer att fokusera på 
några speciellt viktiga kontrollmoment som är kommungemensamma kontroller (nr. 1-5). 
Utöver detta beslutar nämnden om nämndspecifika kontroller (nr. 6-7).  

 

Aktuella områden för internkontroll 2018 och kommentar om utfall: 

1. Kontroll att kommunens krisplaner är uppdaterade. 
Att sektorn har en krisledningsplan och en larmlista för ledningsgruppen som uppdaterats under det 
senaste året. 

 Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 

 

2. Kontroll att kommunen följer dataskyddsförordningen. 
Att sektorn har en sammanställning över vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs i 
verksamheterna. 

Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 

 

3. Kontroll att kommunens webbsidor är uppdaterade. 
Att publiceringsdatum är uppdaterat. 

Kommentar: Ej erhållit rapport från kommunikationsavdelningen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 185 (forts.)                                                   Dnr 2017/00561  

 

4. Kontroll att inköp i kommunen följer avtal. 
Inköpsanalys av upphandlingsenheten. 

Kommentar: Stickprovskontroll påvisar att det finns fortsatt förbättringsutrymme. 
Dock är uppföljningsmetoden bristfällig vilket kommer att förbättras under hösten.  

 

5. Kontroll att rutiner (aktiviteter) vid kort- och långtidsfrånvaro följs.  
Enkätundersökning och stickprovskontroll i rehabiliteringssystemet av personalenheten. 

Kommentar: Verksamheten följer rutiner enligt stickprovskontroll. 

 

6. Kontroll av fakturor betalas i tid 

Månadsvis utdrag av specifik rapport i Agresso av ekonomienheten. 

Kommentar: För senare delen av kvartal 2 och under semesterperioden har en 
förbättring skett och verksamheten har nått upp till uppsatta mål de sista två 
månaderna. Sammantaget för delårsuppföljningen uppnås dock inte målet.  

 

7. Kontroll av att verksamhet tekniks projekt följer projektmodellen 

I samband med prognostillfällen kontrollera att projekten har en beställning, projektledare, styrgrupp 
och en upprättad kommunikationsplan. 

Kommentar: För de projekt som startas upp följs projektmodellen på ett bra sätt och i 
takt med att gamla projekt avslutas blir andelen projekt där modellen tillämpas större 
och större.  

Underlag för beslut 

Uppföljning av plan för internkontroll 2018 i samband Prognos 3. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av plan för 
internkontroll 2018 i samband med delårsbokslut/prognos 3”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

Sida 36 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 186                                                   Dnr 2017/00133  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2018, prognos 3  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2018 i samband 
med delårsbokslut, prognos 3.  

Bakgrund 

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska styra 
nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030. 

Inför år 2018 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre samverkande 
kommuner. 

 

Mål 1: Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten 

 Delårsbokslut, prognos 3, 2018: Följer plan och bedöms nås. 

 

Mål 2: Öka upplevelsen av trygghet hos invånarna genom att identifiera och åtgärda otrygga platser 
i kommunen 

 Delårsbokslut, prognos 3, 2018: Följer plan och bedöms nås. 

 

Mål 3: Öka tillgängligheten för medborgarna till kommunala vattentjänster 

 Delårsbokslut, prognos 3, 2018: Målet uppnått 

 

Mål 4: Tekniska nämnden ska minska verksamhetens miljöpåverkan under år 2018 

 Delårsbokslut, prognos 3, 2018: Legat efter plan, men bedöms ändå nås. 

 

Mål 5: Mer attraktiva badplatser 

 Prognos 3, 2018: Målet uppnått 

Underlag för beslut 

Målprognos 3, 2018  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska 
nämndens mål 2018, delårsbokslut, prognos 3”.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 186 (forts.)                                                  Dnr 2017/00133  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 187                                                   Dnr 2018/00169  

Återrapportering av uppdragslista för verksamhet teknik 2018 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner redovisningen.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik ska vid varje prognostillfälle göra en återrapportering av upprättad 
uppdragslista för verksamhet teknik.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och teknisk chef Michael 
Nordin ” Redovisning av uppdragslista för verksamhet teknik”.  

 

Uppdragslista för verksamhet teknik (senast reviderad 2018-08-30).  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 188                                                   Dnr 2018/00110  

Anmälan av fel i tjänsten 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen och lämnar ärendet utan 
vidare åtgärd.  

Bakgrund 

En medborgare bosatt i Gullspångs kommun har inkommit med två anmälningar om 
tjänstefel som enligt hen har begåtts av medarbetare anställda på verksamhet teknik. 

Anmäld medarbetare nr 1 handlar om att denne skulle uppträtt på ett aggressivt och 
hotfullt sätt i tjänst mot medborgaren. Den tekniske chefen har utrett händelsen genom 
samtal med både anmälaren och den anmälde medarbetaren och har tillsammans med HR-
avdelningen kommit fram till att ett korrigerande samtal med medarbetaren är åtgärden 
från arbetsgivarens sida. 

Anmäld medarbetare nr 2 handlar om att denne i telefonsamtal skulle varit otrevlig och 
anklagat medborgaren för att fara med osanning. 

Den anmälande medborgaren krävde att anmälan behandlas av tekniska nämnden på 
sammanträdet den 19 juni annars kommer polisanmälan att ske. 

På tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 12 juni informerades om ärendet och 
arbetsutskottet beslutade att godkänna informationen med konstaterande om att tillräckliga 
åtgärder vidtagits. 

Senare har den anmälande medborgaren hört av sig och krävt ytterligare utredning i 
ärendet samt begäran att få anmäld medarbetare nr 1 version av händelsen. Någon sådan 
handling finns ej upprättad varför verksamhet teknik inte har haft något att lämna ut och 
finner inte heller nödvändigt att upprätta en sådan. Verksamhet teknik är av åsikten att 
ytterligare utredning i ärendet inte behöver göras. Den anmälande medborgaren kräver att 
ärendet behandlas i tekniska nämnden den 11 september.  

Underlag för beslut 

Handlingar i ärendet.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Anmälan om fel i tjänsten”.  

Expedierats till: 
Anmälare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 189                                                    Dnr 2018/00024  

Handlingar att anmäla 2018 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämnden lägger följande anmälda ärenden till handlingarna:  

1. Från kommunfullmäktige i Mariestad beslut om justering av avgifterna i VA-taxan i 
Mariestad för år 2019.  

(Kf § 52/2018) 

2. Från kommunfullmäktige i Mariestad beslut om kommunalt verksamhetsområde för 
den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun år 2018. 

(Kf § 53/2018) 

3. Från kommunfullmäktige i Gullspång beslut om justering av avgifterna i VA-taxan i 
Gullspångs kommun för år 2019.  

(Kf § 91/2018) 

4. Från kommunfullmäktige i Gullspång beslut om investeringsbudget år 2019.  

(Kf § 97/2018) 

5. Från kommunstyrelsen i Töreboda beslut om tillgänglighetsanpassning av Kilenskolan.  

(Ks § 252/2018) 

6. Från kommunstyrelsen i Gullspång omdisponering av investeringsmedel VA, 
ledningsnät Gullspång år 2018. 

Ks § 196/2018) 

7. Från kommunstyrelsen i Gullspång omdisponering av investeringsmedel VA, 
ledningsnät Gullspång år 2018. 

(Ks § 197/2018) 

8. Från kommunstyrelsen i Gullspång beslut om åtgärder på Göta Holme.  

(Ks § 199/2018) 

9. Från kommunstyrelsen i Töreboda beslut om framtagande av underhållsplaner i 
Töreboda kommun.  

(Ks § 264/2018) 

10. Från kommunstyrelsen i Töreboda beslut om fastigheterna vid Gästhamnen.  

(Ks § 269/2018) 

11. Från kommunfullmäktige i Töreboda beslut om preliminär skattesats 2019, driftbudget 
2019 och flerårsplan 2020-2021. 

Kf § 83/2018) 
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12. Från kommunfullmäktige i Töreboda statusinventering för Kornknarren/Budget 2018 
och 2019. 

(Kf § 84/2018) 

13. Från kommunfullmäktige i Töreboda om verksamhet i fastigheten Gjutaren 4.  

(Kf § 88/2018) 

14. Från kommunfullmäktige i Töreboda om övertagande av Hästklubbens fastighet (del 
av Kilen 6:14) och översyn av avtalet.  

(Kf § 89/2018) 

15. Från kommunstyrelsen i Mariestad om utredning gällande renovering av ishallen samt 
helhetslösning för Vänerhofsområdet.  

(Ks § 130/2018) 

16. Från kommunstyrelsens i Mariestad om åtgärder med anledning av extrem och 
långvarig torka och brandrisk.  

(Ks § 142/2018) 

17. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om genomförande av detaljplan 
Nolhagen 3:6 (Sjölyckan norra, Sjölyckan etapp 5) 

(Ksau § 250/2018)  
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Aktuell information och frågor på tekniska nämndens arbetsutskott  

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar upp följande aktuell information och frågor vid dagens 
sammanträde: 

Information om inspektion av Arbetsmiljöverket   

Tekniske chefen informerar om rapport efter inspektion gjord av Arbetsmiljöverket på 
produktionsavdelningen på tekniska förrådet i Mariestad.  
 

Information om omgestaltning av torget i Gullspång 

Gatuchefen informerar om status på projekt omgestaltning av torget i Gullspång. 
 

Information om gamla järnvägsbron i Gullspång 

Tekniske chefen informerar om status på projekt gamla järnvägsbron i Gullspång. 
 

Vattenläcka i omklädningsrum i Töreshov 

Johan Jacobsson (S) ställer fråga kring vattenläcka i ett omklädningsrum i Töreshov. 
Tekniske chefen besvarar frågan.  

 

Utegym vid Karlholme i Mariestad 

Sven-Inge Eriksson (KD) ställer fråga om uppförandet av utegym vid Karlsholme. 
Tekniske chefen besvarar frågan.  

 

Kvalité på vattnet i Mariestad 
Tekniske chefen informerar om kvalitén på vattnet i Mariestads kommun.  

 
Dom gällande upphandlingsskadeavgift för LSS-boende 

Tekniske chefen informerar om dom gällande upphandlingsskadeavgift enligt lagen om 
offentlig upphandling för LSS-boende.  
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Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Farthinder vid stationshuset i Töreboda  

Efter yrkande från Linn Brandström (M) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i uppdrag 
att  uppföra farthinder vid stationshuset i Töreboda. Boende har klagat på att vägen 
används för buskörning. Vägen har idag farthinder men dessa är inte tillräckliga för att 
minska farten utan det behövs farthinder som dämpar farten ytterligare.  

Slyröjning vid hälsans stig 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i 
uppdrag att rensa sly längs med hälsans stig, främst på sträckan vid Tidanpromenaden 
(Marieholmsbron – Badhusbron).   

 

Hög kant vid Pingstkyrkan i Mariestad 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i 
uppdrag att sänka kanten vid Pingstkyrkan i Mariestad. Efter ombyggnad av 
Stockholmsvägen har kanten vid ingången till Pingstkyrkan blivit väldig hög. Detta medför 
att tillgängligheten för besökare till kyrkan har försvårats.      

 

 

 


