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Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, 14 juni 2017, kl. 14.00 – 17.20 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson  (S) Ordförande 

Sven-Inge Eriksson  (KD) 1:e vice ordförande 
Linn Brandström  (M) 2:e vice ordförande 
Anders Bredelius  (M) Ledamot 
Torbjörn Jansson  (C) Ledamot 
Sune Jansson  (C) Ledamot 
Sven Olsson  (C) Ledamot 
Lars Göran Kvist  (S) Ledamot (ej § 133 
Johan Jacobsson  (S) Ledamot 
Mats Karlsson  (MP) Ledamot 
Irina Kananovich (S) Tjänstgörande ersättare 
Andreas Svensson (C) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Elisabeth Westberg Verksamhetsekonom § 114-115 
Cathrin Hurtig Andersson  Verksamhetsekonom § 116-119 
Simon Ravik Chef ledningsnät § 122-124 
Owe Ekman Anläggningschef va-verk § 122- 
        124 
Hanna Lamberg Enhetschef gata/trafik § 125-128 
Magnus Persson Fastighetsförvaltare § 129-131 
Amanda Haglind VA-strateg § 133-136 
Michael Nordin  Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare  

Justerare Torbjörn Jansson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 113-149 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Torbjörn Jansson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2017-06-14 

Anslagsdatum 2017-06-19 Anslaget tas ner 2017-07-11 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämnden 

Tn § 113                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 114                                                   Dnr 2017/00001  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.   
 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 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 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

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 

Prognos 2 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 
2017-06-01. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 114 (forts.)                                                  Dnr 2017/00001  

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Mariestads kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 115                                                   Dnr 2017/00002  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget samt 
exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett budgetunderskridande 
med totalt 50 423 tkr för tekniska nämndens budget respektive ca 717 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 2 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Mariestads kommun.       

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 

Prognos 2 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, daterad 
2017-06-01 (rev. 2017-06-07).  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Mariestads kommun”, daterad 2017-06-05.       

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 116                                                   Dnr 2017/00003  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Töreboda kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten göra ett resultat i nivå med 
budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.  

 

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 ekonomiutskottet. 
 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget 
Töreboda kommun.  

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 

Prognos 2 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Töreboda kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 117                                                   Dnr 2017/00004  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Töreboda kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget 
i Töreboda kommun år 2017.  

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 2 för tekniskas investeringsbudget i 
Töreboda kommun.  

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 

Prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband 
med prognos 2, Töreboda kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelen Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 118                                                   Dnr 2017/00005  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Gullspångs kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett 
underskott i förhållande till budget, gällande bostadsanpassningsverksamheten om 
200 tkr. 

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 
Allmänna utskottet. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2, 2017 för tekniska nämndens driftbudget 
i Gullspångs kommun.  

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 

Prognos 2, 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Gullspångs kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 119                                                   Dnr 2017/00006  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Gullspångs kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget 
i Gullspångs kommun år 2017.  

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 2 för tekniskas investeringsbudget i 
Gullspång kommun.  

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 

Prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband 
med prognos 2, Gullspångs kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 120                                                   Dnr 2017/00014  

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden i 
samband med prognos 2 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll 
prognos 2, 2017.  

Bakgrund 

Vid varje prognostillfälle, delår samt bokslut ska en uppföljning ske av nämndens 
arbete med intern kontroll. Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de 
genomförda kontrollmomenten för prognos 2, 2017. 

Vid uppföljningen uppmärksammas två punkter med 
avvikelser/förbättringspotential; 

Avvikelser 

”Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer 
påkallar detta till enhetschefer, och det går dock att se att under året åtgärden haft 
önskat resultat då punkten haft en positiv utveckling. 

"Tillämpning av projektmodellen": Åtgärd: Projektavdelningen är 
uppmärksammad och ska införa detta som rutin. Fortsatt arbete behöver göras för 
att skapa tydliga överenskommelser. En bredare implementering av 
”Projektmodellen” kommer att prioriteras under 2017 

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 ” Uppföljning av 
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 2”.  

Bilaga Uppföljning av plan för internkontroll prognos 2 2017 Tekniska nämnden 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda och Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 121                                                   Dnr 2016/00018  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med 
prognos 2 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 2.  

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 2017 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. 
 

I samband med prognos 1 rapporterade verksamheten att samtliga mål för 2017 
kommer att nås. Även nu i prognos 2 bedömer verksamheten att samtliga nämndmål 
kommer att nås innan årets slut då de planerade aktiviteterna fortlöpt på ett bra sätt.  

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 

Målprognos 2, 2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska 
nämndens mål 2017 i samband med prognos 2”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelen Mariestad, Töreboda och Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 122                                                   Dnr 2017/00269  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-investeringsram 
för ”förnyelse anläggningar ovan mark” enligt följande 

 1 200 tkr till Projekt 1755 Renovering kembassänger ARV Mariestad 

 350 tkr till projekt 1756 Styr- och elinstallation Torsö vattenverk 

2. Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-investeringsram 
för ”förnyelse ledningsnät” 

 5 000 tkr till projekt 1750 Projekt VA-sanering Munktrömsvägen, Ullervad 

 3 000 tkr till projekt 1749 VA-sanering Trumpetvägen 

Bakgrund 

För år 2017 har VA-avdelningen tilldelats 17 000 tkr i VA-investeringsram. Dessa är 
uppdelade i 11 000 tkr för förnyelse av ledningsnät och 6 000 tkr i förnyelser av 
anläggningar ovan mark. Summorna är kopplade till den förnyelsetakt som är 
ambitionen i antagen VA-plan. Av de medel som finns avsatta till förnyelse av 
ledningsnät är 1 600 tkr omdisponerade i tidigare beslut. 

VA-avdelningen har för avsikt att genomföra följande projekt som kräver 
omdisponering. 

Projekt 1755 Renovering Kembassänger Mariestads ARV 

Ytskiktet i kembassängerna har börjat vittra sönder för att renovera bassängerna 
utifrån de skador som har uppstått och för att förhindra ytterligare skador sker i 
konstruktionen behöver en betongrenovering ske. Kostnaden beräknas till 1 200 tkr. 

Projekt 1756 Styr- och elinstallation Torsö vattenverk 

Torsö vattenverk kompletterades med ytterligare en brunn för ett par år sedan. Detta 
för att komma till rätta med den vattenbrist som fanns under sommarhalvåren. För 
att använda oss av båda brunnarna kontinuerligt och ha fjärrövervakning behöver en 
styrning installeras. Att installera erforderlig styrning beräknas kosta 350 tkr. 

Projekt 1750 VA-sanering Munkströmsvägen, Ullervad 

Ett VA-saneringsprojekt som kommer att utföras genom schaktning. Samtliga 
serviser och ledningar byts ut på grund av dålig kondition. Vissa ledningar får nytt 
läge eftersom de befintliga ligger på tomtmark. Felkopplingar från fastigheter byggs 
bort för att minska förekomsten av ovidkommande vatten till reningsverket. 
Projektet kommer att utföras av Skanska inom ramen för det ramavtal som finns för 
VA-saneringar. Projektet beräknas starta direkt efter semesterperioden och 
kostnaden är kalkylerad till 5 000 tkr. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 122 (forts.)                                                  Dnr 2017/00269  

Projekt 1749 VA-sanering Trumpetvägen 

Efter utredningar i samband med återkommande driftstörningar och översvämningar 
har VA-ledningarna i Trumpetvägen prioriterats att genomföras under 2017. I 
samband med genomförandet kommer felkopplingar från fastigheter rättas till för att 
minska förekomsten av ovidkommande vatten till reningsverket. Projektet beräknas 
starta i augusti-september. Saneringen kalkyleras till 3 000 tkr.  

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 chef ledningsnät Simon Ravik, anläggningschef va-verk 
och teknisk chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Mariestad”.  

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Chef ledningsnät Simon Ravik 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämnden 

Tn § 123                                                   Dnr 2017/00270  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-
investeringsram (projekt 92201) enligt följande: 

 2 400 tkr till ”Relining spillvattenledning Kanalparken” 

 200 tkr till ”Byte tak personaldel Töreboda ARV” 

 1 000 tkr till ”Renovering i samband med ombyggnad till kväverening”  

Bakgrund 

För 2017 finns 15 060 tkr i tilldelad VA-investeringsram. Av dessa medel har i 
tidigare beslut omdisponerats 2 400 tkr. En upphandling ska snart genomföras för 
om-och tillbyggnad till kväverening på Töreboda avloppsreningsverk. Kostnaden för 
denna ombyggnad är mycket osäker och ett utrymme för detta projekt bör finnas i 
investeringsramen. Dock ämnar VA-avdelningen genomföra projekt som är direkt 
kopplade till den belastning och det behov som finns på verket för att bland annat 
förbättra förutsättningarna för ett uppfyllande av de reningskrav verket har på sig. 

 

”Relining Kanalparken Töreboda” 

Kraftigt inläckage från kanalen. Flödesmätningar visar på ett inläckage till 
reningsverket som kostar verksamheten ca 300 tkr per år. Läget intill kanalen med sur 
mark samt djupt läge gör att grävning blir svårt. Profilen (lutningen) på befintlig 
ledning är bra vilket gör att relining är den bästa och billigaste lösningen i detta fall. 

Total sträcka är 910 meter och beräknas kosta 2 400 tkr med kringarbeten inkluderat. 

 

”Renovering i samband med ombyggnad till kväverening” 

I samband med att ombyggnad kommer att ske på Töreboda ARV har det under 
arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag framkommit att ytterligare åtgärder 
behöver vidtagas i anslutning till projektet. Det handlar bl.a. om betongrenoveringar i 
bassänger och renovering av ytskikt i andra utrymmen. Kostnaden för de åtgärder 
som bedöms behöva göras under 2017 uppgår till 1 000 tkr. 

”Byte tak personaldel Töreboda ARV” 

Efter en misstänkt takläcka har en undersökning gjorts av taket på den personaldel 
som finns på reningsverksområdet. Taket bedöms behöva bytas för att förhindra 
ytterligare skador på byggnadskonstruktionen. Takbytet beräknas kosta 200 tkr.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 123 (forts.)                                                  Dnr 2017/00270  

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 upprättda av chef ledningsnät Simon Ravik, anläggningschef va-verk 
Owe Ekman och teknisk chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Töreboda”.  

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Chef ledningsnät Simon Ravik 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 124                                                   Dnr 2017/00271  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar: 

 500 tkr till projekt ”VA-E20 2017” från 2017 års VA-investeringsram 

 300 tkr till projekt ”UV-ljus Hova vattenverk” från 2017 års VA-
investeringsram 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspångskommun har beslutat tilldela tekniska nämnden 
1 900 tkr i investeringsram för VA-verksamheten. Av dessa har det tidigare beslutats 
att omdisponera totalt 1 100 tkr (Tn § 39/2017, Tn § 40/2017). 

Projekt ”VA-E20 2017” 

I samband med E20 ombyggnaden behöver en mängd VA-ledningar både inom och 
utanför befintligt vägområde byggas om. De VA-ledningar som ligger inom ett 
befintligt vägområde bekostas normalt av ledningsägaren och för de ledningar som 
ligger utanför befintligt vägområde bekostas av väghållaren. I avsiktsförklaringen 
mellan Trafikverket och Gullspångs kommun förhandlades att kommunen ska betala 
ett fast pris för de ombyggnationer som görs på ledningar inom befintligt vägområde 
till en total kostnad på 750 tkr som kan delas upp på två år med första fakturering år 
2016. Då E20 projektet i sin helhet blev förskjuten i tid och kom igång senare än 
planerat har första fakturering flyttats till 2017. Då tilldelade investeringsmedel för 
VA-kollektivet är knappa föreslår verksamhet teknik att endast den del som behöver 
betalas år 2017 (375 tkr) omdisponeras från 2017 års investeringsram. Tillkommande 
kostnader i projektet är kostnaden för egen tid gällande granskning, byggmöten, m.m. 
som bedöms till 125 tkr. Totalt föreslås 500 tkr från 2017 års investeringsram 
omdisponeras till projektet. 

”UV-ljus Hova vattenverk” 

Sedan ett par år har kommunen ett föreläggande om att installera ett UV-ljus i Hova 
vattenverk. Installationen har fått skjutas upp vid ett par tillfällen då 
investeringsmedel har behövt prioriterats till andra projekt. Kostnaden för 
installation av UV-ljus bedöms kosta 300 tkr och föreslås omdisponeras från 2017 års 
VA-investeringsram.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 124 (forts.)                                                  Dnr 2017/00271  

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, anläggningschef 
va-verk Owe Ekman och teknisk chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Gullspång”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Chef ledningsnät Simon Ravik 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 125                                                   Dnr 2017/00268  

Fördelning av investeringsmedel för upprustning av korsningar i 
Mariestad 2017 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av förslag till åtgärder 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har i 2017 års investeringsbudget erhållit 2 000 tkr extra till 
beläggningsprogrammet och upprustning korsningar. Åtgärder ska enligt uppdraget 
gå till ”Märkbara satsningar i gatukorsningar som blir uppskattade” 

 

Verksamhet teknik har inventerat korsningar och andra platser där åtgärder behövs 
och har följande förslag till åtgärder: 

Korsningar – 500 tkr:  

 Nygatan/Drottninggatan (ta bort upphöjning) 

 Magasinsgatan/Västra Skolgatan 

 Sunnevadsvägen/Marieforsleden 

 Blombergsvägen/Västerängsvägen 

 Blombergsvägen/Sunnevadsvägen 

 Jägaregatan/Rådjursstigen 

 Upphöjd gång- och cykelpassage – Drottninggatan 

 

Sträckor – 1 500 tkr: 

 Norra delen av Vasavägen (sträcka) 

 Prebendegatan 

 Nygatan mellan Torget och badhuskorset 

 Gärdesbron 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 125 (forts.)                                                  Dnr 2017/00268  

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 gata/trafik Hanna Lamberg ”Förslag till 
åtgärder för upprustning av korsningar i Mariestad 2017”  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg  
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 126                                                   Dnr 2017/00204  

Remiss - Ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna 
i Skagersvik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att besluta att avslå 
ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna i Skagersvik.  

Bakgrund 

Skagersviks Fritidsförening har inkommit med ansökan om hastighetssänkande 
åtgärder på gatorna i Skagersvik.  

Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning. 

Skagersvik är ett villaområde med gator utan genomfart. Gatorna har varierade bredd 
och saknar gångbanor. Majoriteten av de fordon som åker i området hör med största 
sannolikhet hemma i området eller är besökare till någon boende. Farthinder i denna 
typ av områden är inte att föredra då det kan uppstå situationer då man ökar farten 
mellan hindren om det inte är tillräckligt tätt mellan dem. Det är även stor risk att om 
man inte gör farthinder på alla vägar så styr man om trafiken att välja de gator utan 
farthinder. 

Farthinder ska placeras vid övergångsställen, vid skolor och förskolor samt ev. på 
genomfartsgator utan gångbanor. Verksamhet teknik har i uppdrag att under 2017 ta 
fram ett trafiksäkerhetsprogram för att tydliggöra hur kommunerna ska arbeta för 
god trafiksäkerhet. 

För att uppnå bättre samsyn inom området på hur fordon ska framföras och för 
ökad hänsyn bör Skagersviks fritidsförening föra en dialog med sina medlemmar då 
det är de som till största delen kör i området.  

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 Skagersviks Fritidsförening om hastighetssänkande åtgärder i 
Skagersvik.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 126 (forts.)                                                   Dnr 2017/00204  

Tjänsteskrivelse upprättada av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Remiss - Ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna 
i Skagersvik”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 127                                                   Dnr 2017/00161  

Remiss - Medborgarförslag om att inför 30 zon i Skagersvik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspång att besluta att avslå 
medborgarförslaget om att inför 30 zon i Skagersvik.  

Bakgrund 

Wolfgang Brauer har inkommit med medborgarförslag om införande av 30-zon i 
Skagersvik.  

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning. 

Skagersvik är ett villaområde med gator utan genomfart. Gatorna har varierade bredd 
och saknar gångbanor. Majoriteten av de fordon som åker i området hör med största 
sannolikhet hemma i området eller är besökare till någon boende. Ett fordon ska 
framföras med den hastighet som är lämplig oavsett hastighetsbegränsning.  

Verksamhet teknik har inget uppdrag att ta fram hastighetsplan för Gullspångs 
kommun. Arbete pågår på nationell nivå med att se över lämplig bashastighet inom 
tätorter varvid Verksamhet teknik föreslår att medborgarförslaget avslås. Istället bör 
ett helhetsgrepp tas kring hastigheter när Regeringen är klar med sin utredning senare 
i år. 

Skagersviks fritidsförening har nyligen inkommit med skrivelse angående önskemål 
om hastighetsdämpande åtgärder i Skagersvik. För att uppnå bättre samsyn inom 
området på hur fordon ska framföras och för ökad hänsyn bör Skagersviks 
fritidsförening föra en dialog med sina medlemmar och de boende i området då det 
är de som till största delen kör i området.  

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  - Medborgarförslag om 30-zon i Skagersvik.   

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Medborgarförslag om att inför 30 zon i Skagersvik”  
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Tekniska nämnden 

Tn § 127 (forts.)                                                  Dnr 2017/00161  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 128                                                   Dnr 2016/00187  

Information om förändring av objekt Kollektivtrafiksåtgärder i 
Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Inför 2017 har Mariestads kommun beviljats statsbidrag för tillgänglighetsanpassning 
av busshållplatsen vid Vadsboskolan. 
 
Under 2017 är även en omfattande tillgänglighetsanpassning av hållplatsen vid 
Johannesberg planerad i samband med ombyggnaden av Stockholmsvägen. 

 
Styrgruppen för Stockholmsvägen har beslutat att byta objekt för statsbidrag 2017 
från hållplats Vadsboskolan till hållplats Johannesberg om möjligheterna finns. 
Västtrafik har gett klartecken för detta.  
 
Beslutet att byta hållplats 2017 innebär att statsbidrag för tillgänglighetsanpassning av 
hållplats Vadsboskolan söks om inför 2018. 
Kostnaderna för de båda åtgärderna bedöms likvärdiga. Statsbidragsgrundande 
belopp är 450 tkr.  

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 gata/trafik Hanna Lamberg, projektchef 
va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef Michael Nordin ”Byte av objekt för Statlig 
medfinansiering för smärre kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät i Mariestad 
2017”.  

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Projektchef va/gata Johan Bengtsson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 129                                                   Dnr 2015/00330  

Föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs GOIF:s 
föreningslokal 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att slutgiltigt 
genomföra och underteckna upprättat upplåtelseavtal för ett föreningsövertagande av 
anläggningen Hasslerörs GOIF:s föreningslokal.  

Bakgrund 

Vid tekniska nämndens sammanträde 8 september 2015 (TN § 180/2015) tilldelades 
fastighetsavdelningen uppdraget att inleda förhandlingar med föreningen för att hitta 
formerna för ett föreningsövertagande. 

Parterna har enats om ett upplåtelseavtal med tillhörande markytor som 
skötselområde, se avtal och bilaga.  

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 

Upplåtelseavtal Hassle GoIF 
 

Bilaga 1 upplåtelseavtal Hassle GoIF.     
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs GOIF: 
föreningslokal”  

Expedierats till: 
Hasslerörs GOIF 
Fastighetsförvaltare Magnus Persson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 130                                                   Dnr 2017/00099  

Begäran om tillstånd att bygga utescen vid café Holmen 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att bifalla Folkparksföreningens önskan om att få 
etablera en scen vid café holmen under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls.  

Scenen bekostas av Folkparksföreningen, men ägs av Mariestads kommun.  

Etablering ska ske i samråd med fastighetsavdelningen.  

Bakgrund 

Folkparksföreningen har inkommit med en skrivelse där de önskar få tillåtelse att 
etablera en ny utescen vid café Holmen.  

Den scen som idag står vid caféholmen har diskuterats under en längre tid med 
avseende på utseende och elsäkerhet. 

Scenen har en central funktion för såväl evenemang på café holmen och tillställningar 
på gräsytan framför café holmen. 

Folkparksföreningen och fastighetsavdelningen har träffats för att i ett första läge 
diskutera placering, utseende och specifika funktioner mm. 
  
Fastighetsavdelningen har inget att erinra mot ett uppförande dock måste det ske i 
samråd med fastighetsavdelningen för ett säkerställande av att scenen uppfyller 
gällande krav.  

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 Folkparksförening, Fast scen vid Café Holmen, inkommen 24 februari 
2017.   

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Begäran om tillstånd att bygga utescen vid café Holmen i 
Mariestad”.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 130 (forts.)                                                  Dnr 2017/00099  

 

Expedierats till: 
Folkparksföreningen 
Fastighetsförvaltare Magnus Persson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 131                                                   Dnr 2017/00100  

Staket vid "Ullas väg" på Karlsholme 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt önskemål från folkparkföreningens styrelse att 
behålla staketet runt Karlsholme men att avlägsna taggtrådsdelen på staketet.  

Bakgrund 

Folkparksföreningen har inkommit med en skrivelse till Mariestad kommun där de 
önskar behålla staketet vid ”Ullas väg”.   

Folkparksföreningen som är evenemangsansvariga på Karlsholme anser att staketet 
är av stor betydelse vid evenemang med entréavgift och vill därmed inte hyra staket 
vid sådana tillfällen. 

Fastighetsavdelningen är av samma åsikt som Folkparksföreningen och 
rekommenderar att staketet får finnas kvar dock kan taggtrådsdelen av staketet tas 
bort.  

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 Folkparksföreningen, staket vid ”Ullas väg”, inkommen 24 februari 
2017.   
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk chef 
Michael Nordin.  

Expedierats till: 
Folkparksföreningen 
Fastighetsförvaltare Magnus Persson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 132                                                   Dnr 2017/00121  

Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för 
Hova vattentäkt 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå fullmäktige i Gullspångs kommun att besluta 
enligt följande: 

1. Gullspångs kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att förelägga ägare 
och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget till 
nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt och tillhörande skyddsföreskrifter. 

2. Gullspångs kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att 
delgivning av föreläggandet ska ske genom kungörelsedelgivning.  

3. Gullspångs kommun beslutar att genomförande av det formella samrådet hanteras av 
tekniska nämnden. 

4. Gullspångs kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen i Västra 
Götaland ska upphäva Länsstyrelsen Skaraborgs resolution från den 30 januari 1958 
som avser fastställande av föreskrifter till förekommande av förorening av 
grundvattnet inom visst i Hova samhälle i Hova kommun beläget område, och att 
upphävandet ska gälla från det att beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområde 
träder i laga kraft.  

Bakgrund 

Sammanfattning av bakgrunden till arbetet 

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att se till att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av 
vattenskyddsområden (VSO) med tillhörande skyddsföreskrifter är en del i det 
arbetet. Sveriges riksdag har fastställt det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten 
av god kvalitet, vilket Gullspångs kommun har gjort följande ställningstagande till: 
”Kommunen ska fastställa skyddsområden för vattentäkter där sådana saknas”. I dag 
saknas relevant skydd för grundvattentäkten i Hova. 
 

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållanden är särskilt 
känsliga för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att 
vattnet i täkten inte längre går att använda för dricksvattenproduktion. Inom ett 
vattenskyddsområde gäller ett antal skyddsföreskrifter som begränsar aktiviteter som 
kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 132 (forts.)                                                 Dnr 2017/00121  

Arbetssätt i projektet 

Arbetet med att ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde har bedrivits i 
projektform där tjänstemän från VA-avdelningen har haft det övergripande ansvaret 
för arbetet. I projektgruppen har även representanter från verksamhet miljö och bygg 
samt kommunledningskontoret deltagit. Projektet har haft en styrgrupp med 
tjänstemän samt en politisk styrgrupp. 

Dialog med berörda fastighetsägare 

 För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga inleddes en informell dialog i 
samband med att det första utkastet till vattenskyddsområdets avgränsning hade tagits 
fram. Följande aktiviteter har ingått i dialogen: 

 2016-10-05 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om projektet 
och om det framtagna förslaget till avgränsning av vattenskyddsområdet. Utskicket 
innehöll även en inbjudan till en informationsträff. 
Cirka 120 berörda fastigheter omfattades av utskicket. 

 2016-10-26 Informationsträff för berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare i 
kommunhuset i Hova. Ytterligare information om hur det fortsatta arbetet kommer att 
gå till, samt om förslaget till avgränsning av VSO. Vid träffen bjöds berörda in till 
dialogträffar för boende, lant-/skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare. 
Från kommunens sida närvarade tjänstemän från VA-avdelningen, verksamhet miljö 
och bygg samt kommunledningskontoret. Kommunen representerades även politiskt 
vid informationsträffen. 
22 personer närvarade vid informationsträffen. 

 November 2016 Dialogträffar för boende (2016-11-28) (fyra berörda fastighetsägare 
närvarade), lant-/skogsbrukare (2016-11-22) (cirka tio berörda verksamhetsutövare 
närvarade) respektive övriga verksamhetsutövare (2016-11-22) (representanter för tre 
berörda verksamheter närvarade). Vid träffarna gicks ett första förslag till 
skyddsföreskrifter igenom. Träffarna fungerade som informella forum för frågor, 
synpunkter, diskussioner och där de berörda fick möjlighet att beskriva hur de 
påverkades av de föreslagna föreskrifterna. Vid träffarna erbjöds berörda möjlighet att 
boka tid för enskilda träffar under december. Vid en av dialogträffarna efterfrågades 
möjlighet till enskild träff i januari. Förslag på tider i december och januari lades upp på 
kommunens hemsida efter genomförda dialogträffar. 
Från kommunens sida närvarade tjänstemän från VA-avdelningen samt från 
verksamhet miljö och bygg. Vid träffarna med lant-/skogsbrukare respektive övriga 
verksamhetsutövare närvarade även konsulten som tagit fram förslaget till VSO och 
tillhörande skyddsföreskrifter. 

 2016-12-12 Enskild träff: En enskild träff hölls med fastigsägare som sammantaget 
äger sju berörda delområden av fastigheter. 
Inga ytterligare enskilda träffar har hållits. 
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 2017-03-08 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om att ett nytt 
förslag till VSO tagits fram. Frågeställningar som kom upp i samband med dialogen 
med fastighetsägarna gav anledning att ta fram ett förslag till VSO som utgick från ett 
mindre uttag ur grundvattentäkten.  

Resultatet blev ett lite mindre skyddsområde och det är det förslaget till VSO som nu 
föreslås gå ut på formellt samråd. I brevutskicket informerades om det kommande 
formella samrådet.  
Cirka 70 fastigheter berörs av det nuvarande förslaget till VSO. Av dessa berörs cirka 
40 fastigheter bara av den tertiära skyddszonen för vilken inga skyddsföreskrifter 
kommer att införas. 
 

Parallellt med ovan beskrivna aktiviteter har aktuell information hållits tillgänglig på 
kommunens hemsida. 
 

Tidigt samråd med myndigheter 

 Efter dialogen med berörda fastighetsägare har tidigt samråd om förslaget till VSO 
med tillhörande skyddsföreskrifter hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland (2017-
03-30) samt med verksamhet miljö och bygg (2017-04-05). Samråden har inte 
föranlett ändringar av skyddsområdets avgränsning. Däremot framförde 
myndigheterna synpunkter på hur skyddsföreskrifterna är formulerade och ifall de är 
tillräckligt tydliga. Synpunkter vad gäller nivån på några av restriktionerna 
(anmälningsplikt, tillståndsplikt eller förbud) framfördes också. Sammantaget har 
flera mindre ändringar av skyddsföreskrifterna genomförts sedan de tidiga samråden 
med myndigheterna i fråga. 
 

Det formella samrådets genomförande 

Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs finns i 
delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och innehavare av 
särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Föreläggandet ska 
normalt delges. Eftersom föreläggandet ska delges ett stort antal personer och 
sakägarkretsen inte fullt ut är känd föreslås fullmäktige besluta att delgivningen ska 
ske genom kungörelsedelgivning. En kungörelse om föreläggandet kommer då att 
ske genom att kungörelsen förs in i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
Mariestads-Tidningen inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning.   

Utöver genomförande av kungörelsedelgivning kommer alla kända ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att få föreläggandet hemskickat som ett brev. 
Kungörelsen samt förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter kommer finnas tillgängliga på kommunens hemsida, samt i 
utskriven form på kommunhuset i Hova. Det kommer även sammanställas en mer 
lättillgänglig sammanfattning av förslaget. 
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Den tid som en sakägare har på sig för att yttra sig över förslaget räknas från 
delgivningsdagen (två veckor från beslutet om kungörelsedelgivning), och den tiden 
får inte sättas kortare än en månad.  

Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. Remiss kommer att 
skickas till Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Räddningstjänsten, 
Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Miljö- och 
byggnadsnämnden Gullspångs kommun samt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 
Gullspång. 

Efter genomfört formellt samråd 

Efter att det formella samrådet har genomförts kommer en samrådsredogörelse att 
sammanställas. Där samlas inkomna yttranden med kommunens bemötanden av dem 
samma. Här redogörs också för om samrådet har föranlett några ändringar av 
förslaget till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Samrådsredogörelsen samt 
ett slutligt förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter kommer ingå som 
underlag för beslut om fastställande. Beslut om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige. 

Upphävande av befintligt skyddsområde 

Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen Skaraborgs län, 
1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska 
upphäva det gamla skyddsområdet. Länsstyrelsen föreslår att kommunen inkommer 
med en begäran om att upphävandet ska gälla från det att kommunens beslut om 
fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Så länge kommunen inte 
fastställer något nytt skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla.  

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 miljöingenjör Johanna Klingborn och teknisk chef 
Michael Nordin ”Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt”. 
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Förslag till nytt vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter: 

”Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter” 
Sweco, 2017-05-22 

”Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter”   
Sweco och VA-avdelningen Gullspångs kommun, 2017-05-30 

Förslag till skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götaland: ”Begäran om upphävande av 
föreskrifter inom visst område kring Hova vattentäkt, Gullspångs kommun.”  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång  
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Kommunalt VA i områdena Askevik och Moviken 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att  

1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd för att projektera 
ledningsnät för vatten och spillvatten i områdena Moviken och Askevik i 
Mariestads kommun. 

2. Finansiering, 600 tkr, sker genom tilldelade medel för ”VA-plan – nya 
verksamhetsområden”, projekt 1751. 

På grund av jäv deltar inte Lars Göran Kvist (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige för 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.  

Igångsättningstillstånd har beviljats verksamhet teknik för att projektera 
överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Sjötorp och Askevik. 

För att hålla tidsplanen i VA-planen behöver projektering påbörjas även inom 
områdena Moviken och Askevik. Projekteringen gäller ledningsnät för vatten och 
spillvatten till ca 100 fastigheter i Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Lars Göran Kvist (S) anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut i detta 
ärende.  
 
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 va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Kommunalt VA i områdena Askevik och Moviken, Mariestads kommun”.  
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Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Va-strateg Amanda Haglind 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Samarbete mellan Mariestads kommun och Skövde kommun 
gällande vatten och spillvatten i Låstad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger teknisk chef i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med 
Skövde kommun gällande Mariestads kommuns möjligheter att ansluta fastigheter i 
Låstad till Skövde kommuns allmänna vatten- och spillvattenanläggning.  

Bakgrund 

Mariestads kommun antog i december 2016 VA-plan 2016-2026. Enligt VA-planen 
ska kommunala vatten- och spillvattentjänster byggas ut till Låstad efter 2026. Låstad 
är beläget i utkanten av Mariestads kommun i närheten av gränsen till Skövde 
kommun. Skövde kommun planerar nu för en utbyggnad av kommunalt vatten och 
spillvatten till Böja i närheten av gränsen till Mariestads kommun, cirka en kilometer 
från Låstad. Skövde kommun ska i samband med utbyggnationen av VA-nät till Böja 
utföra åtgärder på befintliga anläggningar och behöver ansöka om nytt tillstånd för 
reningsverket i Timmersdala för att möta den ökade belastningen. Skövde kommun 
är beredda att ingå avtal med Mariestads kommun för att möjliggöra en inkoppling av 
Låstad till Skövdes allmänna VA-anläggning.  

Mariestads kommun äger inget ledningsnät i närheten av Låstad och en utbyggnad av 
den allmänna VA-anläggningen till Låstad inom den egna kommunen skulle innebära 
stora investeringar och ökade driftkostnader. Verksamhet teknik önskar därför ingå 
avtal med Skövde kommun för att i framtiden kunna koppla Låstad till Skövdes 
allmänna ledningsnät. 

I dagsläget är bedömningen att Låstad uppfyller de krav som lagen om allmänna 
vattentjänster ställer på ett område för att vara föremål för ett kommunalt ansvar när 
det gäller VA-försörjning. Hur området ser ut om tio år är omöjligt att säga. Det 
finns alltid en risk att området eller lagstiftningen har ändrat sig på ett sådant sätt att 
dagens bedömning inte längre är aktuell om tio år. Om området inte längre är aktuellt 
för att intas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten vid 
tillfället blir Mariestads kommun skyldig Skövde kommun ersättning enligt 
avsiktsförklaringen. Verksamhet teknik bedömer att det är en risk som är värd att ta 
med tanke på de stora ekonomiska insatser som skulle krävas för att på egen hand 
bygga ut ett VA-system till Låstad.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-14 

Sida 38 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 134 (forts.)                                                   Dnr 2017/00211  

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 

Avsiktsförklaring Låstad-Böja  

Karta Låstad-Böja  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Samarbete mellan Mariestads kommun och Skövde kommun gällande 
vatten och spillvatten i Låstad”.  

Expedierats till: 
Va-strateg Amanda Haglind 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Begäran om fullmakt för förhandling i Skaraborgs tingsrätt 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger Teknisk chef, Michael Nordin, delegation att företräda och 
utse ombud samt tilldela detta ombud fullmakt att företräda tekniska nämnden i mål 
FT801-17.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden mottog 2016-05-24 ansökan om ersättning från fastighetsägare till 
Bronserud 1:11 i Gullspångs kommun. Enligt fastighetsägaren ska en häst och ett 
staket ha skadats till följd av att personal från verksamhet tekniks VA-avdelning 
skrämt en häst så att den sprungit genom staketet och skrämt ytterligare en häst så att 
den skadat sig. Ersättningsanspråket gällde ersättning för veterinärvård och medicin 
till skadad häst och för att laga söndersprunget staket samt reseersättning.   

VA-avdelningens inställning är att arbete utfördes på område där kommunen har 
ledningsrätt och därmed laglig rätt att vistas för att undersöka ledningarna. 
Personalen vidtog inte oaktsamhet och uppträdde inte på något sådant sätt som kan 
föranleda ett skadeståndsansvar. Fastighetsägaren har med detta som grund 
meddelats att ersättningsanspråket avslås.  

Fastighetsägaren har överklagat meddelandet om avslag och efter att VA-avdelningen 
avfärdat överklagan har fastighetsägaren inlämnat stämningsansökan till Skaraborgs 
tingsrätt. VA-avdelningen har meddelats stämning och är kallade till en så kallad 
muntlig förberedelse i målet under augusti månad. På tekniska nämndens 
sammanträde 2017-04-11 beslutades att ge delegation till tekniska chefen att 
företräda nämnden i målet. Då verksamhet teknik avser att använda ett juridiskt 
ombud i processen föreslås att delegationen utökas till att även utse ombud och ge 
denne fullmakt att företräda nämnden i målet.  

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 

Tjänsteskrivele upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Delegation att företräda 
tekniska nämnden i mål nr FT801-17 i Skaraborgs tingsrätt”    

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
VA-strateg Amanda Haglind  
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Förslag till detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., Ullervad tätort, 
Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt följande:  

På plankartan bör det anges att byggnader ska klara en uppdämningsnivå för 
dagvatten till marknivå i förbindelsepunkt.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2017 att förslag till detaljplan 
för Ullervad 31:73 m.m., Ullervads tätort, Mariestads kommun skall bli föremål för 
samråd. Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av 
befintlig verksamhet inom fastigheten Ullervad 31:73 (förskolan Vävaren) samt därtill 
lämplig markanvändning.  

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 

Samrådshandlingar förlag till detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., Ullervads tätort. 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på förslag till detaljplan 
för Ullervad 31:73 m.m., Ullervad tätort, Mariestads kommun”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Information om ombyggnad till kväverening Töreboda 
reningsverk 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Töreboda avloppsreningsverk står inför en omfattande ombyggnad då verket inte 
klarar gällande utsläppskrav gällande kväve. En principutredning genomfördes under 
2016 av i branschen erkända konsulter. Principutredningen pekade på olika alternativ 
av om- och tillbyggnad som kunde vara aktuella för att åstadkomma det 
kvävereduktionskrav som finns. Utifrån konsulternas rekommendation om 
ombyggnadsalternativ har nu ett förfrågningsunderlag arbetats fram för att nu 
komma ut på offentlig upphandling. 

Tidplanen som det arbetas efter är att få ut förfrågan i mitten av juni med sista 
anbudstid under vecka 35. 

Tilldelningsbesked kring vecka 40 och ombyggnadstid november 2017 – mars 2018. 

Branschen har hög beläggning och endast några få anbudsgivare är att vänta.  

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 anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om ombyggnad till kväverening Töreboda 
reningsverk”.  

Expedierats till: 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 
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Information om avbruten upphandling gällande Hajstorps 
reningsverk 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Hajstorps reningsverk är ett av de mindre verken inom MTG. Verket har under ett 
antal år haft en bristfällig rening och inte klarat de riktvärden som sedan år 1997 gällt 
för verksamheten. 
 
En första utredning pekade på att de åtgärder som skulle kunna vidtas på befintlig 
anläggning för att klara de nya hårdare försiktighetsmått som Miljö- och 
byggnadsförvaltningen beslutat om december 2015 skulle uppgå till en kostnad om 
ca 1 200 tkr. Redan vid denna kostnadsnivå var VA-avdelningen tveksam till en så 
stor investering i en anläggning dimensionerad för 65 personekvivalenter samtidigt 
som endast ett trettiotal personer i dagsläget är anslutna. Efter noggrannare 
genomlysning verkade tillverkare av reningsverket tveksamma till att de åtgärder de 
föreslagit verkligen skulle räcka för att nå de försiktighetsmått som beslutats. 
 

Ett nytt anpassat reningsverk som enligt tillverkare skulle klara de nya kraven 
kostnadsuppskattades till drygt 3 000 tkr vilket gjorde att frågan hamnade i ett annat 
läge. 
 
Förslag om att istället gräva ca 4 km överföringsledning till Töreboda reningsverk för 
att få en lägre driftkostnad över tid behövde utredas. 

För att utreda och kalkylera vad ett sådant alternativ skulle innebära rent ekonomiskt 
men också i frågan om den totala miljönyttan då möjligheten för fler fastigheter att 
ansluta sig då skulle uppstå. 
 
I Miljö-och byggnadsförvaltningens föreläggande har det funnits en tidsfrist som 
verksamheten i dialog med Miljö- och byggnadsförvaltningen behövt flytta fram ett 
anta gånger under utredningens gång. 
 

Under utredningen har flera komplexa frågeställningar med överföringsledningar 
uppkommit och parallellt har verksamheten tittat vidare på ett nytt verk som ska 
klara de nya kraven. Efter en omvärldsbevakning och vidare diskussion med andra 
VA-huvudmän beslutade verksamhet tekniks VA-avdelning att släppa tanken med 
överföringsledningar på grund av kostnadsläge och annan komplexitet då det visade 
sig att det fanns möjlighet till att anlägga ett nytt avloppsreningsverk inom ett rimligt  
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Tekniska nämnden 

Tn § 138 (forts.)                                                  Dnr 2016/00377  

kostnadsspann. En upphandling i enlighet med LOU genomfördes och tre anbud 
inkom där Tekniska nämndens arbetsutskott på sammanträdet 2017-04-11 beslutade 
om antagande av entreprenör/leverantör och Tekniska nämnden beviljade på 
sammanträdet samma datum igångsättningstillstånd och finansiering av projektet. 

Inom överklagandetiden inkom frågor och synpunkter vilket innebar att 
upphandlingen högst sannolikt skulle komma att överklagas. Detta gjorde att 
verksamhet teknik tillsammans med upphandlingsenheten beslutade att avbryta 
upphandlingen för att göra ett nytt förfrågningsunderlag. Målsättningen är att en ny 
upphandling genomförs under sommaren. 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen är informerade om omständigheterna.  

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 

Tjänsteskrivele upprättad av anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om avbruten upphandling gällande Hajstorps 
avloppsreningsverk ”  

Expedierats till: 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 139                                                   Dnr 2017/00036  

Uppdrag att fylla ut Hälsans stig med grus på sträckan mellan 
Strandgården och Karlsholme 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avslutar ärendet.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav den 24 januari 2017 (Tn § 19/2017) verksamhet teknik i 
uppdrag att fylla ut Hälsans stig med grus på sträckan mellan Strandgården och 
Karlsholme.  

Gatuavdelningen har nu utfört uppdraget och ärendet kan därmed avslutas.  

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 

Protokollsutdrag Tn § 19/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppdrag att fylla ut 
Hälsans stig med grus på sträckan mellan Strandgården och Karlsholme”.  

Expedierats till: 
Enhetschef park/hamn Jan Larsson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 140                                                   Dnr 2017/00152  

Remiss  - Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för 
bilar i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda avslår 
medborgarförslaget med motiveringen att en tvättanläggning för bilar som är till för 
kommuninvånare och turister inte är en kommunal kärnverksamhet.  

Bakgrund 

Marcus Berg har till kommunfullmäktige i Töreboda inkommit med ett 
medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar.  
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda har remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för beredning och yttrande (Uu § 55/2017).  

Ingivaren har läst i kommunens riktlinjer för tvätt av bil att man ska göra detta på 
avsedd plats eller i en "gör det själv hall". Som det är idag finns ingen sådan 
anläggning i kommunen. Ingivaren föreslår därför att kommunen utreder om det 
skulle vara lämpligt att bygga en anpassad tvättanläggning för bilar i Töreboda. Med 
en strategisk placering av denna skulle man kunna anse att det är en bra service både 
för kommunens invånare och för de sommarturister som kommer varje år med 
husbilar och husvagnar. 

Verksamhet teknik har handlagt ärendet rekommenderar inte att kommunen anlägger 
och driver en tvättanläggning som nyttjas av allmänheten då detta inte kan anses vara 
en kommunal kärnverksamhet.  

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  - Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda. 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss  - 
Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda”.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 140 (forts.)                                                  Dnr 2017/00152  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 141                                                   Dnr 2017/00151  

Remiss  - Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i 
Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att besluta: 

Kommunfullmäktige konstaterar att verksamhet teknik har genomfört de åtgärder 
som önskas i medborgarförslaget. Medborgarförslaget är därmed besvarat.  

Bakgrund 

Bo Lennartsson har till Töreboda kommun inkommit med ett medborgarförslag om 
ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda. Utvecklingsutskottet har överlämnat 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (§ 54/2017).  

Verksamhet teknik har efter detta åtgärdat de brister som var orsaken till att sälen 
togs bort och har även återplacerat sälen i Kyrkdammen.  

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  - Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss  - 
Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 142                                                   Dnr 2017/00150  

Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet 
Galaxen i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå 
medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Stefan West har lämnat ett medborgarförslag om att montera mer belysningen vid 
parkeringen vid fritidshemmet ”Galaxen”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
beslutat att remittera frågan till tekniska nämnden för utredning och yttrande. 
Fastighetsavdelningen har utrett ärendet och kommit fram till följande: 

Belysningen är idag monterad i enlighet med personalens önskemål, inga andra 
synpunkter är kända. I samband med att den sist beställda modulen färdigställs så 
kommer ytterbelysningen på hela skolområdet att kompletteras och en ny 
belysningspunkt monteras på den östra delen av parkeringen, den västra kommer att 
förstärkas i samband med GC-vägens utbyte till LED.  

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 - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet Galaxen i Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet 
Galaxen i Töreboda”.  

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 143                                                   Dnr 2017/00149  

Delegation - Remiss - Medborgarförslag om byte av 
kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger delegation till tekniska nämndens arbetsutskott att yttra sig 
gällande remiss av medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- 
dekorationer i Töreboda.  

Bakgrund 

Stefan West har till Töreboda kommun inkommit med ett medborgarförslag om byte 
av kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda. 

Kommunstyrelsen utvecklingsutskott i Töreboda har remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för utredning och yttrande. Utvecklingsutskottet önskar yttrandet tillhanda 
senast 28 juli. 

Verksamhet teknik har påbörjat en utredning om ett möjligt genomförande men har 
ännu inte fått alla underlag för att kunna lämna ett yttrande i samband med tekniska 
nämndens sammanträde den 14 juni. Verksamheten föreslår därför att nämnden ger 
arbetsutskottet delegation att yttra sig så att yttrande kommer in i rätt tid till 
utvecklingsutskottet.  

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 - Medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer i 
Töreboda. 
 
Tjänsteskrivele upprättad av teknisk chef Michael Nordin och nämndsekreterare Ewa 
Sallova ”Delegation till arbetsutskottet att yttra sig gällande - Medborgarförslag om 
byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda”  

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 144                                                   Dnr 2015/00117  

Omdisponering av investeringsmedel från ram för EPC-åtgärder 
till projekt 2494 ombyggnad av Rotundan 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar 2 100 tkr från ram för EPC-åtgärder till ”projekt 
2494 ombyggnad av Rotundan”.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden har i tidigare beslut tilldelats 4 000 tkr till projekt 2494 
ombyggnad av Rotundan. I ombyggnaden beslutades även att EPC-åtgärder skulle 
utföras i samband med ombyggnaden dock har medel för dessa åtgärder inte formellt 
beslutats att omdisponeras till projektet. Verksamhet teknik kalkylerar med att EPC-
åtgärderna som genomförs i samband med ombyggnaden uppgår till 2 100 tkr och 
föreslår att dessa medel omdisponeras från ram för EPC-åtgärder till projektet.  

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 teknisk chef Michael Nordin ”Omdisponering av 
investeringsmedel från ram för EPC-åtgärder till projekt 2494 ombyggnad av 
Rotundan”     

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Projektledare Thomas Johnsson 
Tf. fastighetschef Lars Arvidsson 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 145                                                   Dnr 2015/00363  

Hantering av ärende kring flytt av fordon på Vibylundvägen i 
Gullspångs kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av information kring ärendet flytt av fordon på 
Vibylundsvägen i Gullspångs kommun och har inget att anmärka på handläggning av 
ärendet.  

Bakgrund 

Isabella Nilsson har till tekniska nämnden inkommit med skrivelser gällande 
hantering av ärende gällande flytt av fordon på Vibylundsvägen i Gullspångs 
kommun.  

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 

Inkomna skrivelser från Isabella Nilsson gällande flytt av fordon på Vibylundsvägen i 
Gullspångs kommun.  

Expedierats till: 
Isabella Nilsson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 146                                                   Dnr 2017/00007  

Delegationsbeslut 2017 

  

Tekniska nämndens beslut 

Följande delegationsbeslut för maj 2017 anmäls och läggs till handlingarna: 

 

 Beviljade bostadsanpassningsbidrag för maj 2017.  

 Mariestads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Mariestads 
kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på 
Viktoriagatan (1493 2017:00059) 

 Mariestads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Mariestads 
kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Hamnplanen (1493 
2017:00060) 

 Mariestads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Skutvägen 
(1493 2017:00064)  
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Tekniska nämnden 

Tn § 147                                                   Dnr 2017/00009  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2017 

  

Tekniska nämndens beslut 

Arbetsutskottets protokoll från den 7 juni 2017 anmäls och läggs till handlingarna.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 148                                                   Dnr 6433  

Aktuell information/frågor 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden behandlar följande aktuell information och frågor vid dagens 
sammanträde: 

 

Tidanpromenaden 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni ställde Sven-Inge Eriksson (KD) frågan 
om status på projektet Tidanpromenaden. Tekniske chefen redogör för status på 
projektet.  

 

Sjöhagaparken  

Vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni ställde Sven-Inge Eriksson (KD) frågan 
om status på projektet Sjöhagaparken. Tekniske chefen redogör för status på 
projektet.  
 
Badhuset i Mariestad 

Torbjörn Jansson (C) frågar om status på om- och tillbyggnad av badhuset i 
Mariestad. Tekniske chefen besvarar frågan.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 149                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

 

EPC 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa utfallet av EPC-projekt. 

 

Lekplats i stadsparken 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger tekniska nämnden verksamhet 
teknik i uppdrag att se över skötseln för lekplatsen som finns i Stadsparken i 
Mariestad då den är eftersatt.  

  
Projektredovisning 

Efter yrkande från Lars Göran Kvist (S) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa fördelning av medel för projekt som tas ur investeringsram.  

 

Riktlinjer för hastigheter 

Efter yrkande från Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ger tekniska nämnden 
verksamhet teknik i uppdrag se över riktlinjer för tätortshastigheter i 
trafiksäkerhetsprogrammet. 

 
Trafikmiljö vid Björkängsskolan 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att se över trafikmiljön vid Björkängsskolan i Töreboda.  

 

Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning 

Efter yrkande från Anders Bredelius (M) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att utreda möjligheten att även koppla in Dyrenäs till Skövdes allmänna va-
anläggning.       

 

 

  

 


