
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-12-22 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 14:00 – 17.00 
 
 Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
 

Beslutande ledamot och 
icke beslutande ersättare 
på distans 

Lars Carlsson (M) tjänstgörande ledamot 
Sven Karlsson (M) tjänstgörande ledamot 
Torbjörn Forsell (C) tjänstgörande ledamot 
Nils Farken (S) tjänstgörande ledamot 
Lillemor Ågren (S) tjänstgörande ledamot 
Björn Nilsson (S)  tjänstgörande ledamot 
Sven Olsson (C) tjänstgörande ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M) tjänstgörande ledamot 
Lars-Åke Bergman (S) tjänstgörande ledamot 
Johan Jacobsson (S)  tjänstgörande ledamot 
Eric Mellberg (M)  tjänstgörande ledamot 
Torbjörn Jansson (C)  tjänstgörande ledamot 
Thomas Forsell (S)  icke tjänstgörande ersättare 
 

 
Övriga deltagare 

 
Hanna Lamberg  gatuchef §§ 169-176 
Hans Björkblom  fastighetschef § 177 
Emma Wiik  verksamhetsutvecklare §178 
Sofia Glimmervik  controller §178 
Simon Ravik  enhetschef §§ 179-181 
Amanda Haglind  VA-chef §§ 179-184 
Michael Nordin  teknisk chef  
Ylva Grönlund  sekreterare  
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Justerare Suzanne Michaelsen Gunnarsson 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, stadshuset enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 168-187 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-22 

Anslagsdatum 2021-01-04 Anslaget tas ner 2021-01-25 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämndens sammanträde på distans (Tn 2020/131) 
Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 har tekniska 
nämndens ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) beslutat att genomföra tekniska 
nämndens sammanträde med deltagande på distans. Tekniska nämndens ordförande, 
justerare, teknisk chef och sekreterare finns fysiskt på plats i sammanträdesrum i 
stadshuset, övriga deltar på distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. Ordförande 
kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt sammanträde. 

Vårens partiöverskridande överenskommelse om reducerat antal beslutande ledamöter 
gäller vid dagens sammanträde.  

Tekniska nämndens ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) inleder sammanträdet med 
att informera om det praktiska tillvägagångssättet vid den digitala 
sammanträdesformen. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 168                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 169                                                   Dnr 2020/00189  

Motion - Framtagande av gestaltningsförslag Dressinparken, 
Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har fått i uppdrag av kommunfullmäktige i Gullspångs kommun 
att bilda en arbetsgrupp med bred representation från förvaltningarna och föreningar, 
för att ta fram ett förslag för Dressinparken, som också knyter an till detaljplan och 
eventuell byggnation. 

Verksamhet teknik har påbörjat arbetet genom att vid olika tillfällen haft möten och 
workshops med olika representanter inom kommunen samt med föreningar.  

I arbetet har planenheten även deltagit för att samordna detta arbete med pågående 
planarbete för delar av området.  

Det som uppkommit som förslag är: 

- Pågående planarbete medför behov av flytt av stationshuset, kan eventuellt 
placeras ”på spåret ” öster om Villagatan. 

- En större lekplats 

- Pumptrackbana, skatepark 

- Sittmöjlighet/grillplats 

- Viktigt med gestaltning och belysning för trivsel och trygghet 

- Nytt stråk genom området 

- Multisportsarena 

 

Nu går arbetet in i nästa skede där de olika förslagen och önskemålen kommer att 
bearbetas och en dispositionsplan över vad som ryms i området tas fram. Därefter 
kommer enklare kostnadsbedömningar att tas fram för de olika förslagen som 
kommer att delas i olika etapper för att möjliggöra en etappvis utbyggnad. Hela 
arbetet kommer även att samordnas med detaljplanen och eventuella 
markundersökningar. Förslaget kommer sedan att delges de som varit med i de olika 
arbetsgrupperna och de som haft förhinder att delta för att få slutliga synpunkter. 
Avstämning kommer även att ske i det ungdomsparlamentet som beräknas starta i 
början på 2021.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.        

Underlag för beslut 

Tnau § 191/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-07 Information angående 
framtagande av gestaltningsförslag Dressinparken Gullspångs kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-12-04 Information angående 
framtagande av gestaltningsförslag Dressinparken Gullspångs kommun 

Motion till dressinparken Gullspång 

Bild till motion 1 och 2 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-12-22 

Sida 8 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 170                                                   Dnr 2020/00132  

Motion - Entré Göta Holme 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden överlämnar underlaget till kommunstyrelsen i Gullspång för 
vidare hantering.  

Bakgrund 

Eric Mellberg (M) har i en motion yrkat att ritningar plockas fram som utgångspunkt 
för en inbjudande entré som kan vara alltifrån en traditionell parkentré som matchar 
historien och scenen eller en modern stram variant. Vidare yrkas på att ytor 
bestående av fyllnadsjord används för trädridåer på Göta Holme.  

Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade att överlämna ärendet (Kf § 161/19) till 
tekniska nämnden för beredning. 

Göta Holme har under åren varit föremål för olika utredningar och olika förslag på 
omgestaltning har förekommit. Under 2017 genomfördes markundersökningar och 
det konstaterades att det finns ytor som är så pass förorenade att man inte bör gräva i 
marken. Andra delar hade mindre mängd föroreningar, bland annat den yta som 
under våren 2020 iordningställdes till en ställplats enligt gällande detaljplan. Ytor för 
husbilar har tydliggjorts och markerats upp och nya informationsskyltar finns 
uppsatta. Några bänkar har placerats ut och en linbana finns kvar på i området. 

För området finns en detaljplan som anger att området till största delen är park med 
yta för lek och en bollplan. Vidare finns ytor planlagda som parkering/ställplats. 
Detaljplanen utgör inte hinder för de åtgärder som anges i motionen. 

En inbjudande entré bidrar till att välkomna besökare till området och kan utformas 
på olika sätt. Det kan vara fasta entrémarkörer eller kanske planteringar som 
exempelvis förses med högre spaljéer eller annat som växter kan klättra på och som 
skapar höjd. Entrén skulle också kunna markeras med exempelvis trädplantering som 
belyses. Kostnaden för entrémarkörer är svårt att ange, då det helt beror på vilken 
utformning och ambitionsnivå som önskas. 

Ytor som föreslås för trädridåer är de ytor med fyllnadsjord. Markundersökningen 
visar på föroreningar i olika mängd inom hela Göta Holme. Den plats som tidigare 
var lekplats visar på mest föroreningar och där bör man inte gräva. Vidare kan 
planteringar genomföras men all grävning ska ske med försiktighet och alla 
överskottsmassor ska analyseras vid uppgrävning. Beroende på provresultaten kan 
massorna behöva hanteras och läggas på deponi om de innehåller mycket 
föroreningar. 
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Kostnaden för att plantera ett ordentligt träd (inklusive planteringsgrop, jord och 
stamskydd) kostar cirka 5 tkr/styck, baserat på andra genomförda projekt. Då är inte 
kostnader inräknade för provtagning, analys och eventuell deponering av uppgrävda 
massor. Med vilket avstånd träden bör planteras beror helt på vilket trädsort man 
väljer. Men allt från 5 meter och uppåt är rimligt att anta. Kostnaden beror på vilka 
och hur stora ytor som avses samt vilken trädsort man väljer och hur många träd 
man planterar.  

Verksamhet teknik överlämnar underlaget till kommunfullmäktig för vidare 
hantering.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 192/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-07 Motion entré Göta Holme     

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-12-04 Motion entré Göta Holme  

Motion Entré Göta Holme 

Beslut Kf § 54 Entré Göta Holme 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunfullmäktige Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 171                                                   Dnr 2020/00464  

Förslag till ny hastighet Kajakvägen Otterbäcken, Gullspångs 
kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar om: 

- 30 kilometer i timmen mellan kl. 7-17 på Kajakvägen från korsningen med 
Jollevägen och ca 200 meter söderut (1447 2020:00004).  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har fått synpunkter på trafiken och hastigheten på Kajakvägen 
fram till Näckrosens och Gallernäsets skola. Vägen är en ca 200 meter lång 
återvändsgata som kopplar till skolan. Det är tidvis en hel del trafik på vägen som 
leder till skolans personalparkering, avlämning och hämtning av skolbarnen samt 
boende i området. Det saknas gångbanor och hastighetsbegränsningen är 50 km/h. 
Många barn och vuxna går och cyklar på vägen till och från skolan. 

Enligt tidigare beslut om ”Likvärdiga hastigheter vid skolor och förskolor” ärende 
2017/00233 beslutades om en rad hastighetsförändringar. Allmänna vägen förbi 
skolan är reglerad till 30 km/h mellan kl. 7 till 17 och detsamma bör gälla Kajakvägen 
i enlighet med tidigare beslut om likvärdiga hastigheter vid skolor och förskolor.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 193/20 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-12-01 Förslag på ny hastighet på 
Kajakvägen  

Bilaga förslag på föreskrift 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
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Tekniska nämnden 

Tn § 172                                                   Dnr 2020/00475  

Skötselplan grönytor samt lekplatsprogram, Gullspångs 
kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspång att: 

1. anta skötselplan för grönytor i Gullspång 

2. anta lekplatsprogram för Gullspång 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har på uppdrag och utifrån dialog med Gullspångs kommun tagit 
fram förslag på skötesplan för grönytor samt lekplatsprogram för kommunen.  

Skötselplanen för grönytor avser kommunal allmän plats och anger en skötselnivå 
som ger ett vårdat intryck. Vidare hanterar verksamhet teknik skötseln av några 
kommunala tomter, detta efter beställning från kommunens markansvarig. Dessa 
ytor redovisas inte i skötselplanen.  

Lekplatsprogrammet innehåller en inventering av kommunens lekplatser samt förslag 
till utveckling av dessa. Vidare visare programmet var det finns förskolor, skolor och 
var kommunala bostadsbolaget har lekplatser vilket är ett komplement till de 
kommunala lekplatserna.  

Tekniska nämnden överlämnar förslagen till kommunfullmäktige i Gullspång för 
beslut.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 194/20 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-12-01 Förslag till skötesplan grönytor 
samt lekplatsprogram för Gullspång.  

Skötesplan grönytor Gullspångs kommun  

Lekplatsprogram Gullspångs kommun   

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunfullmäktige Gullspång   
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Tekniska nämnden 

Tn § 173                                                   Dnr 2020/00470  

Redovisning av genomförda åtgärder för trafiksäkerhetsarbetet 
2020 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen av genomförda åtgärder 2020 samt 
förslag på åtgärder för 2021.  

Bakgrund 

År 2017/2018 antogs ett ”Trafiksäkerhetsprogram För Mariestad, Töreboda och 
Gullspång” samt åtgärdsplaner för trafiksäkerhetsarbetet inom respektive kommun. 

Åtgärdsplanerna ska tydligt visa på kommunens ambition att bygga ett attraktivt och 
säkert samhälle. Då vårt samhälle hela tiden utvecklas kommer ändringar i form av 
nya objekt samt eventuellt borttagande av objekt att ske då förutsättningar förändras 
och nya behov uppstår och andra behov upphör.  

Vid antagandet av åtgärdsplanerna beslutades även att de ska vara uppdaterade 
utifrån rådande förhållande och att de årligen ska redovisas till tekniska nämnden. 

Under 2020 har bland annat följande projekt genomförts med ökad trafiksäkerhet 
och tillgänglighet för medborgarna:  

Mariestad: 

- Gång- och cykelväg längs Förrådsgatan (Marieforsleden-Hammarsmedsgatan) 
- Upphöjd korsning John Hedins väg vid Hertig Karls torg 
- Gång- och cykelväg och hastighetssäkrad gc-passage på Bergsgatan 
- Hastighetssäkrade övergångsställen på Radbyvägen 
- Gc-väg + belysning Björnbärsvägen 
- Hastighetssäkrat övergångsställe Mariagatan, vid Blombackagatan 

Töreboda: 

- Gång- och cykelväg längs Örnstigen och trafiksäker passage över Idrottsvägen 
- Gång- och cykelväg längs Järnvägsgatan 
- GCM-passage över Kyrkogatan vid Allégatan/Stora Bergsgatan 
- Åtgärder gc-passage över Norra Bergsgatan/Stora Bergsgatan 
- Mindre åtgärder på Industrigatan för att tydliggöra gång- och cykelväg (målning 

+ skyltning) 
- Centrumgestaltning i Töreboda 
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Gullspång: 

- Hastighetsdämpande åtgärder på Villagatan 

- Inventering av gång- och cykelvägnätet 

 

Fullständig redovisning av projekt 2020 samt kommande projekt till 2021 och framåt 
finns i bifogad uppdaterad version av åtgärdsplanerna.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 195/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-02 Redovisning av genomförda 
åtgärder för trafiksäkerhetsarbetet 2020  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-12-01 Redovisning av genomförda 
åtgärder för trafiksäkerhetsarbetet 2020  

Åtgärdsplan trafiksäkerhet MTG reviderad dec 2020 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 174                                                   Dnr 2020/00471  

Fördelning av investeringsramen för gatuavdelningen i 
Mariestads kommun år 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna förslag till 
fördelning av investeringsram för gatuavdelning i Mariestads kommun år 2021.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik, gatuavdelningen, har tagit fram förslag på vilka projekt som ska 
genomföras under 2021 inom ramen för beslutad investeringsbudget. Alla 
investeringsmedel är i dagsläget inte intecknade, utan arbete fortsätter kontinuerligt 
med planering av projekt med hänsyn till övriga verksamheter.  

Reinvesteringar (13 500 tkr): 

Upprustning gator inkl. beläggningsåtgärder (projekt 2071), 10 500 tkr: 
- Beläggningsarbeten – 6 000 tkr 

- Upprustning gator – 2 300 tkr 

- Arbetet i samband med Va-saneringar – 2 000 tkr 

- Belysningsåtgärder - 200 tkr 

Upprustning småbåtshamn/naturhamnar (projekt 2040), 1 500 tkr: 
- Upprustning bryggor i östra hamnen 

- Vassröjning 

Stockholmsvägen (projekt 2006), 1 500 tkr: 
- Omgestaltning av gaturummet i samband med va-sanering (Madlyckevägen – 

Snickaregatan) 

Ambitionshöjande (6 000 tkr): 

Genomförande av cykelnätsplan (projekt 2082), 2 000 tkr: 
- Mariagatan, etapp 2 

- Gc-passage Mariagatan/Sandbäcksvägen (statlig medfinansiering) 

- Åtgärder Lyckans väg 

- Trimningsåtgärder cykel genom centrum 

- Belysningsåtgärder längs gc-vägar 
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Tillgänglighetsanpassningar i gaturummet (projekt 2021), 1 000 tkr: 
- Tillgänglighetsanpassning inkl. passage busshållplats Krontorp 

Genomförande av trafiksäkerhetsprogram (projekt 2092), 1 000 tkr: 
- Gång- och cykelvägspassage Bråtenvägen (Statlig medfinansiering) 

- Trafiksäker passage Krontorpsvägen – skiftesvägen 

- Passage (Statlig medfinansiering) 

- Stockholmsvägen – Krontorp (vid ambulansstationen) 

Projekt allmän plats (projekt 2103), 1 000 tkr: 
- Ombyggnation nya torget, inkl. utredning/projektering 

Utveckling av hamnområdet (projekt 2101), 1 000 tkr: 
- Färdigställande av hamnplan 

- Elarbetet 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 196/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-02 Fördelning av 
investeringsramen för gatuavdelningen i Mariestads kommun för 2021  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-12-01 Fördelning av investeringsramen 
för gatuavdelningen i Mariestads kommun för 2021 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 175                                                   Dnr 2020/00472  

Fördelning av investeringsramen för gatuavdelningen i 
Töreboda kommun år 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna förslag till 
fördelning av investeringsram för gatuavdelning i Töreboda kommun år 2021 

Bakgrund 

Följande investeringsramar finns beslutade för gata 2021: 

- Reinvestering gator, gc och allmän plats – 4 000 tkr  

- Trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighet – 500 tkr 

Verksamhet teknik, gatuavdelningen, har tagit fram förslag på vilka projekt som ska 
genomföras under 2021 inom ramen för beslutad budget. 

 

Gata generellt, 3 500 tkr (Projekt 92162): 
1. Planerat beläggningsunderhåll/upprustning gator enligt inventering –  

3 300 tkr 

2. Upprustning lekplatser – 200 tkr 

 

GC-vägar, 500 tkr (Projekt 92180): 
1. Gång- och cykelväg längs Mogatan – 300 tkr (Statlig medfinansiering) 

2. Återstår 200 tkr till ytterligare gc-projekt som bestäms under året 

 

Tillgänglighet HIN, 200 tkr (Projekt 92279): 
1. Enligt plan 

 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 300 tkr (Projekt 92158): 
1. Trafiksäkerhetsåtgärder Kilenområdet (Gärdesvägen, Lindvägen, Almvägen) – 

300 tkr (Statlig medfinansiering)  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 197/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-02 Fördelning av 
investeringsramen för gatuavdelningen i Töreboda kommun 2021 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-12-02 Fördelning av investeringsramen 
för gatuavdelningen i Töreboda kommun 2021 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Controller Sofia Glimmervik 
Töreboda kommun 
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Tekniska nämnden 

Tn § 176                                                   Dnr 2020/00487  

Pågående arbete med belysningsplan Mariestads kommun - 
informationsärende 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Belysning är en fråga som engagerar och många har önskemål om mer belysning. 
Belysning handlar både om trygghet och säkerhet och bra planerad och placerad 
belysning är viktig i de tättbebyggda områdena.  

Under året har gatuavdelningen haft för avsikt att ta fram en belysningsplan för 
Mariestad. Arbetet är påbörjat och visst underlag finns på var belysning saknas eller 
behöver förstärkas men vissa kompletterande inventeringar återstår, till exempel vid 
lekplatser. Under de senaste åren har åtgärder genomförts med utbyggnad av 
belysning för ökad trygghet och säkerhet och vid flera tillfällen har samordning skett 
med andra grävarbeten, vilket är kostnadseffektivt. Inkomna önskemål samlas i lista 
och prioriteras tillsammans med avdelningens egna inventeringar.  

Kostnaden för att anlägga ny belysning är ca 15 tkr - 17 tkr/belysningspunkt. Vanligt 
avstånd är ca 30 meter mellan stolparna på en gc-väg. 

Verksamhet teknik avser återkomma under våren med en färdig plan för antagande.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 198/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-07 Pågående arbete med 
belysningsplan Mariestad – informationsärende 

Tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-04 av gatuchef Information om pågående arbete 
med belysningsplan    

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 177                                                   Dnr 2012/00147  

Revidera handlingsplan för åtgärdande av enkelt avhjälpta 
hinder, Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

År 2019 mottog fastighetsavdelningen uppdraget att revidera handlingsplanen för 
enkelt avhjälpta hinder i Mariestad efter att redovisning gjorts för Töreboda och 
Gullspång.  Utvärdering av handlingsplanen visar att åtgärder är vidtagna till en 
kostnad av drygt 600 tkr och för att genomföra samtliga åtgärder enligt inventering 
som genomfördes 2015-2016 behövs ytterligare cirka 1 800 tkr.  

Fastighetsavdelningen gör bedömningen att vissa av de rekommenderade åtgärderna 
omhändertas i pågående och kommande projekt genom att särskilt följa upp åtgärder 
i utredningen på de objekt där projekt genomförs eller planeras. Övriga kvarvarande 
punkter arbetas in i underhållsplanering och genomförs i den mån ekonomin tillåter.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 199/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-08 Reviderad handlingsplan för 
enkelt avhjälpta hinder Mariestad” 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom, ”Reviderad 
handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder Mariestad”  

” Sammanställning kvarstående arbeten –åtgärdsprio Mariestad HIN 2015-2016”.  

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Hans Björkblom  
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Tekniska nämnden 

Tn § 178                                                   Dnr 2020/00360  

Internhyressystem Töreboda kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och ställer sig bakom ett införande av 
internhyressystem i Töreboda kommun enligt upprättat förslag enligt dokumenten 
”Anvisning för internhyra” och ”Gränsdragningslista” för ett införande från och 
med år 2021.   

Bakgrund 

Töreboda kommun har sedan 2010 haft internhyra på delar av fastighetsbeståndet. 
Kommunstyrelsen gav i mars 2020 kommunchefen i uppdrag att upprätta ett förslag 
till internhyressystem som är möjligt att implementeras i kommunens samtliga 
verksamheter år 2021. 

Verksamhet teknik har projektlett arbetet. Representanter från fastighetsavdelningen, 
ekonomikontoret i Töreboda och verksamhet tekniks controller har deltagit i arbetet. 
Det har funnits en styrgrupp i projektet bestående av kommunchef, ekonomichef, 
utbildning- och kulturchef och teknisk chef. 

För att möjliggöra en implementering år 2021 har en tidplan beslutats av styrgruppen 
där kommunstyrelsen beslutar om ett införande och där slutligen 
kommunfullmäktige på sammanträdet i januari 2021 beslutar om omfördelning av 
budgetramar för innevarande budgetår. Omfördelningen av budgetramarna är ett 
nollsummespel. Den minskning av budgetram som tekniska nämnden får fördelas ut 
till verksamheterna för att oavkortat användas för att betala tekniska nämnden i 
internhyra. Tidplanen som är satt innebär att det ekonomiska underlaget för 
ramjustering arbetas fram för att vara klart till kommunstyrelsemötet den 13 januari 
2021. 
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Ett förslag till ramverk för internhyressystem är framtaget vilket beskrivs i 
dokumentet ”Anvisning för internhyra”. Internhyressystemets syfte och mål är att; 

- Bevara värdet på kommunens fastigheter. 

- Skapa en hög kostnadseffektivitet och ett effektivt lokalnyttjande. 

- Öka kostnadsmedvetandet i organisationen. 

- Ökad dialog och samverkan mellan tekniska (hyresvärden) och verksamheterna 
(hyresgästerna). 

I anvisning för internhyra framgår bland annat hur organisationen runt 
fastighetsfrågorna skall sättas upp där den övergripande lokalstyrgruppen har en 
särskilt viktig strategisk funktion för att säkerställa att internhyressystemets syfte och 
mål över tid uppnås. 

Internhyressystemet innebär att det för varje fastighet upprättas ett hyresavtal där det 
som ingår i hyran följer en generell gränsdragningslista, men några få undantag kan 
behöva göras för unika fastigheter. Inriktningen har varit att det är en och samma 
hyresnivå per lokalkategori vilket betyder att till exempel ”skollokaler” har ett och 
samma kvadratmeterpris för drift, skötsel och underhåll. 

Då tillräckligt detaljerade data ej funnits tillgängligt kommer internhyressystemet 
behöva en inkörningsperiod där vissa korrigeringar troligen kommer att behöva 
göras. Styrgruppen för projektet föreslår därför att uppföljning av kostnadsutfall följs 
upp kvartalsvis första året för att slutligen fastställa hyresnivåer från och med år 
2022. Ansvariga för uppföljningen och att föreslå eventuella korrigeringar är 
lokalstyrgruppen och en avrapportering görs till ekonomiberedningen under hösten 
2021 för att om det är aktuellt med ytterligare omfördelning av ramar inför år 2022 
ge kommunfullmäktige möjlighet att i november besluta om att göra dessa 
justeringar. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda beslutade på sammanträdet 2020-
12-09 att ställa sig bakom förslaget och rekommendera kommunstyrelsen om ett 
införande från och med 2021-01-01 samt gav i uppdrag till kommunledningskontoret 
och tekniska nämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari 
komplettera ärendet med ett underlag för ramjusteringar i budget 2021 mellan 
tekniska nämnden och de lokalnyttjande verksamheterna.  

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-12-15 gav verksamhet teknik i uppdrag att till 
nämndens sammanträde den 22 december 2020 komplettera ärendet med ett 
ekonomiskt underlag som krävs för omfördelning av budgetramar i och med ett 
införande.     

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.          
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Underlag för beslut 

Tnau § 201/20 

Anvisning för internhyra 

Gränsdragningslista 

Ekonomiskt underlag för omfördelning av budgetramar (presenterades på mötet) 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-11 Införande av 
internhyressystem i Töreboda.  

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda 
Teknisk chef Michael Nordin 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 179                                                   Dnr 2020/00451  

Omdisponering investeringsmedel 2021 VA, Mariestads 
kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Tilldela 1 550 tkr till projekt enligt följande fördelning: 

- 1 450 tkr till projekt Förnyelse avloppsreningsverk. 
- 100 tkr till projekt Åtgärder Mariestads vattentäkt. 

Finansiering sker genom 2021 års VA-investeringsram för förnyelse av VA-
anläggningar ovan mark. 

2. Tilldela 8 500 tkr till projekt enligt följande fördelning:  

- 1 400 tkr till projekt VA-sanering Hembyggarvägen.  
- 3 600 tkr till projekt Rundmatning Gamla Ekudden.  
- 3 500 tkr till projekt VA-sanering Vikingavägen. 

Finansiering sker genom 2021 års VA-investeringsram för förnyelse av ledningsnät.  

Bakgrund 

År 2021 har tekniska nämnden tilldelats 18 000 tkr i VA-investeringsram för att 
kunna hålla en förnyelsetakt ledningsnät samt 3 000 tkr för att hålla förnyelsetakt på 
befintliga VA-anläggningar ovan mark enligt de mål som anges i VA-planen.  

Verksamhet teknik föreslår att 10 050 tkr tilldelas följande projekt: 

- 1 450 tkr till projekt Förnyelse avloppsreningsverk. Insatser planeras enligt 
följande:  

o 600 tkr för modernisering av pumpstationer. 

o 400 tkr till processförbättrande åtgärder Mariestads avloppsreningsverk. 
Avser byte av externslamgaller samt åtgärder för förbättrad styrning av 
verket. 

o 250 tkr till ny mekanisk rening Lugnås avloppsreningsverk. Avser byte av 
befintlig mekanisk rening som hotar att gå sönder i närtid utan att vi har 
reservdelar för att klara av att upprätthålla funktion. 

o 200 tkr till Ytskikt yttre avloppsreningsverk. Avser åtgärder på utslitna 
ytskikt på avloppsreningsverk inom kommunen.  

- 100 tkr till projekt Åtgärder Mariestads vattentäkt. Avser påbörjande arbete för 
att kartlägga de åtgärder som krävs framåt för att säkra vattenuttaget till 
Lindholmens vattenverk. Ytterligare medel kommer att sökas i senare skede för 
genomförande av åtgärder. 
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- 1 400 tkr till projekt VA-sanering Hembyggarvägen. Projektet avser byte av 
spillvattenledning. Ledningen är delvis kraftigt deformerad och det har lett till 
avloppsstopp. Vattenledningen byts när vi ändå schaktar. Ledningsålder okänd. 
Sträckan är 140 meter. 

- 3 600 tkr till projekt Rundmatning Gamla Ekudden. Projektet syftar till att bygga 
en ny rundmatning för vattendistribution i området  och samtidigt förlägga en ny 
spillvattenledning på sträckan. Befintlig  vattenledningen byts till en större 
dimension (160) mellan rondellen på Runstensvägen och rondellen på 
Domarringsvägen. Åtgärder utförs samtidigt på spill- och dagvattenledningarna i 
rondellen vid Hällristningsvägen. 

- 3 500 tkr till projekt VA-sanering Vikingavägen. Projektet syftar till att byta ut 
och vända flödet på spillvattenledningen (225 betong) för att uppnå minskad 
belastning där ledningarna går ihop idag (spolsträcka) samt att 
spillvattenledningen är en rotskärningssträcka. Dagvattenledningen (1000 
betong) som är en rotskärningssträcka samt vattenledningen byts i samband. 
Spill- och dagvattenledningarna är från 1969. Sträckan är 145 meter.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.      

Underlag för beslut 

Tnau § 188/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-04 Omdisponering 
investeringsmedel 2021 VA Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Omdisponering 
investeringsmedel 2021 VA Mariestad 

Omdisponering av medel från investeringsramar år 2020 

Omdisponering av medel från investeringsramar år 2021 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Enhetschef Simon Ravik 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 180                                                   Dnr 2020/00452  

Omdisponering investeringsmedel 2021 VA, Töreboda kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 12 200 tkr till projekt enligt följande 
fördelning: 

- 4 400 tkr till projekt Förnyelse avloppsreningsverk. 
- 2 000 tkr till projekt Förnyelse Fägre vattenverk. 
- 1 400 tkr till projekt VA-sanering Frögränd. 
- 4 400 tkr till projekt Huvudvattenledning Kårtorpsgatan. 

 

Finansiering sker genom 2021 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

År 2021 har tekniska nämnden tilldelats 13 500 tkr i VA-investeringsram för att 
kunna hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i 
VA-plan 2020-2030.  

Verksamhet teknik föreslår en tilldelning av investeringsmedel enligt följande: 

- 4 400 tkr till projekt Förnyelse avloppsreningsverk. Insatser planeras enligt 
följande:  

o 3 000 tkr till Nytt avloppsreningsverk Fägre. VA-plan 2020-2030 anger 
att avloppsreningsverket i Fägre inte klarar av att rena avloppsvattnet till 
den grad som krävs. Verksamhet teknik planerar att genomföra 
omfattande åtgärder för att säkerställa avloppsvattenreningen i Fägre 
under 2021.  

o 1 400 tkr till Slamavvattning Töreboda avloppsreningsverk. Befintlig 
slamavvattnare (centrifug) lever på övertid och behöver bytas ut för att 
säkra att avloppsreningsverket kan upprätthålla en god funktion även i 
framtiden. 

- 2 000 tkr till projekt Förnyelse Fägre vattenverk. VA-plan 2020-2030 anger att 
vattenverket i Fägre har brister som behöver åtgärdas i närtid. Verksamhet 
teknik planerar för att genomföra omfattande åtgärder på vattenverket under 
2021. 
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- 1 400 tkr till projekt VA-sanering Frögränd. Helsanering, byte spill- vatten- och 
dagvattenledningar, S 225 betong, V 100 gjutjärn, D 300 betong. Projektet 
omfattar en ledningssträckning om 140 meter. Projektet är prioriterat då dag- 
och spillvattenledningar har grova rörbrott och otäta skarvar där ovidkommande 
vatten läcker in. Vattenledningen byts på grund av att den ligger med i samma 
schakt. 

- 4 400 tkr till projekt Huvudvattenledning Kårtorpsgatan. Byte av 
huvudvattenledning 160 gjutjärn 500 meter. Projektet innefattar även byte av 
dag- och spillvattenserviser på sträckan. Projektet är prioriterat då det 
förekommer flertalet vattenläckor på sträckan.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 189/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-02 Omdisponering 
investeringsmedel 2021 VA Töreboda 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Omdisponering 
investeringsmedel 2021 VA Töreboda 

Omdisponering av medel från investeringsramar år 2020 

Omdisponering av medel från investeringsramar år 2021 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Enhetschef Simon Ravik 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 181                                                   Dnr 2020/00453  

Omdisponering investeringsmedel 2021 VA, Gullspångs 
kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 8 100 tkr till projekt enligt följande fördelning: 

1. 3 900 tkr till projekt Förnyelse avloppsreningsverk. 

2. 950 tkr till projekt Förnyelse vattenverk 

3. 3 250 tkr till projekt Rundmatning Otterbäcken etapp 1 

 Finansiering sker genom 2021 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

År 2021 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-
planen.  

Verksamhet teknik föreslår att 8 100 tkr tilldelas följande projekt: 

1. 3 900 tkr till projekt Förnyelse avloppsreningsverk. Insatser planeras enligt 
följande:  

- 1 500 tkr till  Byte av väggar Hova avloppsreningsverk. Väggarna i Hova 
avloppsreningsverk är felkonstruerade och i mycket dåligt skick. Ett projekt 
påbörjades för flera år sedan, det har aldrig slutförts då verksamheten inte 
lyckats handla upp någon part för att genomföra arbetet. Under 2021 ska 
arbetet genomföras. 

- 300 tkr till Förnyelse el och styr Hova, Gullspång och Gårdsjö 
avloppsreningsverk. Projektet avser förnyelseåtgärder på kommunens tre 
avloppsreningsverk. 

- 1 500 tkr till Slamavvattning Hova avloppsreningsverk. Åtgärden avser byte 
av befintlig slamavvattning på Hova avloppsreningsverk då nuvarande 
centrifug är uttjänt. 

- 300 tkr för att modernisera pumpstationer i Gullspångs kommun.  

- 300 tkr för byggnation av skärmtak för kemikalietankar vid Gullspång och 
Hova avloppsreningsverk. 

2. 950 tkr till projekt Förnyelse vattenverk. Insatser planeras enligt följande:  

- 400 tkr för Bypassledning Hova vattenverk. Ledningsdragning planeras i 
vattenverket för att kunna möjliggöra distribution av desinficerat vatten även 
under pågående rengöring av lågreservoarer. 
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- 80 tkr för Omläggning av tak på vattentornet. Taket Behöver bytas då 
trävirket är murket.  

- 470 tkr för Elinstallationer i Hova vattenverk. Åtgärderna avser utbyte av 
elskåp till ett modernare skåp med uppkoppling som medför att verket kan 
styras från överordnat system. 

3. 3 250 tkr till projekt Rundmatning Otterbäcken etapp 1.  

- Otterbäcken har flera gånger de sista åren blivit utan vatten i samband med 
vattenläckor. Det finns ingen rundmatning i samhället vilket inneburit att det 
i samband med dessa läckor har resulterat i att stora delar av samhället blivit 
utan vatten. Vattenläckorna beror på stora tryckslag i vattenledningen och 
föråldrade ledningar. Under våren 2021 börjar verksamhet teknik att etappvis 
lösa detta genom att anlägga nya ledningar för att få till en rundmatning i 
området.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 190/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-02 Omdisponering 
investeringsmedel 2021 VA Gullspång  

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Omdisponering 
investeringsmedel 2021 VA Gullspång 

Omdisponering av medel från investeringsramar år 2020 

Omdisponering av medel från investeringsramar år 2021 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Enhetschef Simon Ravik 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 182                                                   Dnr 2019/00101  

Återrapportering effekt av vattenledning mellan Mariestad och 
Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar VA-chefens rapportering av utredning om kapacitet och 
effekt av vattenledning mellan Askevik och Otterbäcken och planerar för 
projektering med start 2023 under förutsättning att kommunstyrelsen i respektive 
kommun ger igångsättningstillstånd.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utrett vad en sammankoppling mellan vattenledningsnätet i 
Gullspång och vattenledningsnätet i Mariestad kan ge för fördelar för respektive 
kommun. Kostnaderna för ledningen har tidigare uppskattats till 16-21 mnkr och 
berör sträckan mellan Askevik och Otterbäcken, en sträckning som helt ligger inom 
Gullspångs kommun. 

En vattenmodell har tagits fram för att besvara frågor kring vilken effekt och 
kapacitet en överföringsledning mellan Otterbäcken och Askevik skulle medföra. 
Utredning kring kemiska risker med att blanda vatten från de två olika vattenverken 
har genomförts och det har konstaterats att det inte kommer att uppstå några 
kemiska fenomen som skulle vara negativa för dricksvattenkvalitet eller ledningsnät 
genom att blanda vatten från Lindholmens vattenverk med vatten från Skagersviks 
vattenverk.  

Det finns således inga tekniska hinder för att koppla samman vattenledningsnätet 
mellan Lindholmens vattenverk och Skagersviks vattenverk. Sammankopplingen 
skulle innebära att vatten från Skagersviks vattenverk skulle kunna försörja Askevik, 
Moviken, Sjötorp och Lyrestad med dricksvatten på kontinuerlig basis. Detta skulle 
vara en fördel eftersom Lindholmens vattenverk inte har den överkapacitet som 
finns på Skagersviks vattenverk. Istället för att bygga ut Lindholmens vattenverk 
skulle den redan befintliga överkapaciteten på vattenverket i Skagersvik nyttjas. 
Mariestads kommun kan på detta sätt skjuta en utbyggnation av Lindholmens 
vattenverk på framtiden och Gullspångs kommun kan sälja vatten från Skagersviks 
vattenverk och få större nytta av det samma.  

Vid behov av nödvatten skulle Skagersviks vattenverk även kunna leverera vatten till 
Örvallsbro och Hasslerör. Lindholmens vattenverk skulle kunna bidra med 
nödvatten till Otterbäcken, därifrån skulle nödvattentankar kunna fyllas och köras 
vidare till Gullspång och Skagersvik. Det skulle även vara möjligt att försörja hela 
distributionsområdet för Skagersviks vattenverk med nödvatten från Lindholmens 
vattenverk om en tryckstegringsstation byggs som kan trycka vatten upp i Gullspångs 
vattentorn. Detta är inte en åtgärd som projekterats eller beräknats i denna studie.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-12-22 

Sida 30 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Rekommendation gällande kostnadsfördelning mellan kommunerna för ett eventuellt 
framtida anläggande är enligt följande:  

Kostnaden för ledningsdragningen delas lika mellan de två kommunerna. Båda 
kommunerna har likvärdig nytta av att ledningen förläggs, Mariestads kommun för 
att kostnadseffektivt minska belastningen på Lindholmens vattenverk samtidigt som 
delar av kommunen utrustas med nödvattenförsörjning. Gullspångs kommun har 
nytta av att ledningen förläggs då delar av sträckningen kan komma att nyttjas av 
framtida exploateringar och då det är en fördel för VA-kollektivet i Gullspångs 
kommun att kunna sälja vatten till Mariestads kommun samtidigt som 
nödvattenförsörjning möjliggörs i delar av kommunen. 

Då ledningen skulle förläggas i Gullspångs kommun bör VA-kollektivet i Gullspångs 
kommun vara de som äger vattenledningen och bekostar drift och underhåll samt 
förnyelse av ledningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 185/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-02” Återrapport – kapacitet och 
effekt vattenledning mellan Askevik och Otterbäcken  

Tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-02 av VA-chef Amanda Haglind, ” Återrapport – 
kapacitet och effekt vattenledning mellan Askevik och Otterbäcken”  

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-12-22 

Sida 31 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 183                                                   Dnr 2020/00459  

Informationsärende - tidsplan VA Hindsberg  
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av och godkänner informationen.  

Bakgrund 

Enligt kommunens VA-plan ska en utbyggnation av kommunala VA-tjänster till 
Hindsberg ske under år 2022. För att möjliggöra detta behöver förarbete i form av en 
förprojektering och kontakter med markägare genomföras under 2021. Verksamhet 
teknik är tungt belastade av andra projekt under 2021 och bedömer att det kommer 
att vara svårt att hinna med att påbörja arbetet i Hindsberg under denna period. 
Verksamhet teknik planerar istället att påbörja förarbeten under 2022 med följd att 
verksamhetsområdet inte kommer att stå klart förr än 2023. Detta får följder på 
flerårsbudgeten då finansieringsmedel kan komma att behöva skjutas från år 2022 till 
2023.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 186/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-01 Informationsärende tidsplan 
VA Hindsberg 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2020-11-30, Informationsärende- tidsplan VA 
Hindsberg 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Projektledare Maria Ganebäck 
  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-12-22 

Sida 32 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 184                                                   Dnr 2020/00474  

Igångsättningstillstånd nytt VA-verksamhetsområde Björsäter 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge igångsättningstillstånd för projekt VA-
verksamhetsområde Björsäter. Finansiering sker inom beslutad budget för 
nyanslutningar 2021.  

Bakgrund 

VA-plan 2020-2030 anger att ett område i Lugnås/Björsäter ska förses med 
kommunala vattentjänster under 2021. Kommunfullmäktige har fattat beslut om 
upprättande av verksamhetsområde för berörda fastigheter och en förstudie har 
genomförts. Investeringsmedel om 4 800 tkr finns i beslutad budget för 
nyanslutningar 2021. Detta är den beräknade kostnaden för projektet då intäkter för 
anläggningsavgifter erlagts.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.       

Underlag för beslut 

Tnau § 187/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-12-02 Igångsättningstillstånd nytt 
VA-verksamhetsområde Björsäter  

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2020-12-02 Igångsättningstillstånd nytt VA-
verksamhetsområde Björsäter 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Projektledare Maria Ganebäck 
Controller Sofia Glimmervik  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-12-22 

Sida 33 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 185                                                   Dnr 2020/00052  

Uppdrag till tekniske chefen 
  

Det ges inga uppdrag vid dagens sammanträde.  

      

      

      

      

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-12-22 

Sida 34 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 186                                                   Dnr 2020/00006  

Anmälan av delegationsbeslut 2020 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan följande delegationsbeslut: 

- Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2020-12-15 

- Ordförandebeslut att upphäva tidigare beslut att inte tillåta torghandel i 
Töreboda kommun 

- Beslut om utlämnande allmän handling gällande beslut att skicka ut 
parkeringsvakter till Vibylundsv 14 

     

      

      

      

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-12-22 

Sida 35 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 187                                                   Dnr 2020/00051  

Aktuell information 
  

Uppföljning av de 200 tkr som omdisponerades från gatuavdelningens projekt 
”98100 Utveckling lekplatser/grönområden” till fastighetsavdelningens 
investeringsram för belysning vid Lysmasken och elljusspår i Gullspångs 
kommun (Tn 2020/288) 

Eric Mellberg (M) ställde fråga till fastighetschef Hans Björkblom om en återkoppling om 
vad de 200 tkr räckt till som omdisponerades från lekplatsprogrammet till belysning vid 
Lysmasken och elljusspår i Gullspångs kommun.  

Hans Björkblom informerade om att belysning för Lysmasken var klar och att kostnaden 
var enligt kalkyl. När det gäller Hova elljusspår så är 34 armaturer utbytta. Elljusspåret i 
Otterbäcken är också klart och i Gullspång pågår arbetet med elljusspåret. Tio stycken 
armaturer är bytta och det kvarstår cirka 30 stycken armaturer att byta ut.  

Totalt är cirka 75 armaturer inköpta och arbetet med demontering/ montering är 
genomfört i huvudsak med egen personal för att minska kostnaderna. Kalkylen tydde på en 
kostnad av 2 000 kr/ armatur inklusive material och arbete. Verksamhet teknik har lyckats 
hålla nere den kostnaden avsevärt vilket inneburit att mer belysning än beräknat kunnat 
bytas ut. 

Personalläget inom verksamhet teknik under våren 2021 

Tekniske chefen Michael Nordin informerade om personalläget den kommande våren 
2021. Teknisk chef Michael Nordin slutar den 1 april och rekrytering för ersättare pågår. 
Anders Persson (chef för Kart- och mät samt Projekt) slutar 31 januari och där pågår 
rekrytering. VA-chef Amanda Haglind är föräldraledig från januari till augusti 2021. 
Fastighetschef Hans Björkblom slutar den 1 april och rekrytering för ersättare pågår. 
Gatuchef Hanna Lamberg slutar den 1 april och där har inte rekrytering startat ännu.  

Michael Nordin meddelar att planen är att en konsult ska stötta verksamhet teknik med 
bland annat ledningsstöd från januari 2021.  
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