
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, 13 februari 2018, kl. 14.00 – 17.35 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  Ordförande 

Sven-Inge Eriksson (KD)  1:e vice ordförande 
Torbjörn Jansson (C)  Ledamot 
Sune Jansson (C)  Ledamot 
Sven  Olsson (C)  Ledamot 
Björn Nilsson (S)  Ledamot 
Lars Göran Kvist (S)  Ledamot 
Johan Jacobsson (S)  Ledamot 
Mats Karlsson (MP)  Ledamot 
Jimmy Gustafsson (S)  Tjänstgörande ersättare 
Lars-Åke Bergman (S)  Tjänstgörande ersättare 
Bert Levefelt (M)  Tjänstgörande ersättare 
Magnus Dimberg (M)  Tjänstgörande ersättare 
 
 

Övriga deltagare Albert Eriksson (C)  Ersättare 
Ola Blomberg Administrativ chef § 8 
Amanda Haglind VA-strateg § 9 
Simon Ravik Enhetschef ledningsnät § 10-12 
Hanna Lamberg Gatuchef § 13-19 
Elisabeth Westberg Verksamhetsekonom § 20-22 
Michael Nordin  Teknisk chef (ej § 39) 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Sven-Inge Eriksson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 7-43 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Sven-Inge Eriksson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2018-02-13 

Anslagsdatum 2018-02-14 Anslaget tas ner 2018-03-08 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämnden 

Tn § 7                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 8                                                   Dnr 2017/00564  

Information - ny kommunallag samt nytt arvodesreglemente 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Från den 1 januari 2018 har Sverige en ny kommunallag. Lagen har behövts ändras 
och kompletteras vid många tillfällen och den var därför inte längre tillräckligt 
överskådlig eller tillgänglig. Den nya kommunallagen har därför omarbetats utifrån 
tidigare lag, så att den har fått en ny struktur och ett mer enhetligt språk, även en del 
nyheter finns  i den nya kommunallagen. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har antagit ett nytt arvodesreglemente, vissa delar 
började gälla från 1 januari 2018, bland annat attesteringar av de ersättningarna. 
Andra delar i reglementet börjar gälla 1 januari 2019, bland annat 
arvodesersättningarna.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet av administrativ chef Ola Blomberg.  

Protokollsutdrag Kf § 104/2017. 

Dokument - Arvoden och traktamenten för förtroendevalda 
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Tekniska nämnden 

Tn § 9                                                   Dnr 2018/00052  

Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av 
investeringsmedel till Projekt-byggnation av VA i Nolhagen, 
Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att 

1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd för att projektera ledningsförläggning 
för vatten och spillvatten till fastigheterna: 
 
Nolhagen 2:1, 2:4, 2:5, 2:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, 2:27, 2:28. 

2. Finansiering sker genom att omdisponera 200 000 kronor från projekt 1751 till projekt 
”VA-byggnation Nolhagen”.  

Bakgrund 

Mariestads kommun antog i december 2016 VA-plan 2016-2026 som bland annat ger 
riktningen för hur kommunens allmänna VA-anläggning ska utvecklas. Enligt VA-planen 
ska fastigheterna i området som kallas Nolhagen förses med kommunala VA-tjänster för 
vatten och spillvatten under 2018-2019. 

Verksamhet teknik avser att påbörja framtagande av projekterings- och kostnadsunderlag 
vilket kräver finansiering. I kommunens investeringsbudget finns medel avsatta för nya 
VA-verksamhetsområden i projekt 1751. Efter projekteringsfasen behöver 
kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde innan genomförandet sker.  

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 va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael Nordin 
”Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av investeringsmedel till Projekt-
byggnation av VA i Nolhagen, Mariestads kommun”.  

VA-plan 2016-2026 
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Tekniska nämnden 

Tn § 9 (forts.)                                                  Dnr 2018/00052  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
VA-strateg Amanda Haglind  
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Tekniska nämnden 

Tn § 10                                                   Dnr 2018/00055  

Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av 
investeringsmedel till VA-sanering Bäckaskogsvägen i 
Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd och omdisponerar 2 500 tkr från projekt 
1701 ”VA-investeringar”  (VA investeringsram) till projekt 1761  ”VA-sanering 
Bäckaskogsvägen”.  

Bakgrund 

Bäckaskogsvägen ligger på Grangärdet i Mariestad. Utredningen av ledningarna i 
Bäckaskogsvägen initierades av råttproblematik. Efter utredningen är verksamhet tekniks 
förslag att göra en schaktning på ca 100 meter där ledningen är väldigt dålig där den till 
exempel på tre ställen har kollapsat. Resterande sträcka relinas. Vid schaktningen byts spill 
och vattenledning samt serviserna till de sex fastigheterna. Dagvattenledningen ligger på 
andra sidan gatan och är till största delen bra (lagd 1971) och byts därför inte. Däremot 
görs viss restaurering genom relining.  

Kostnaden för schaktning beräknas till 1 650 tkr inklusive asfalt och genomförs i egen regi. 
Kostnaden för relining beräknas till 850 tkr. Projektet är planerat att starta i slutet av 
februari.  

Projektet föreslås finansieras inom ramen för VA-investeringar (projekt 1701).  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik ”Begäran om 
igångsättningstillstånd samt omdisponering av investeringsmedel till VA-sanering 
Bäckaskogsvägen i Mariestad”.  

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 8 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 11                                                   Dnr 2018/00056  

Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av 
investeringsmedel till VA-sanering Rickardbergsgatan i 
Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd och omdisponerar 2850 tkr från projekt 
1701 ”VA-investeringar” (VA investeringsram) till projekt 1760 ”VA-sanering 
Rickardsbersgatan”.  

Bakgrund 

Rickardsbergsgatan ligger på Grangärdet i Mariestad. Utredningen startades på grund av att 
det uppstod ”pott-hål” i gatan. Sträckan har de senaste åren drabbats av driftstörningar i 
form av avloppsstopp och vattenläckor. 

Dagvattenledningen som är från 1971 och förlag i annat läge är anfrätt men håller formen 
och har en godkänd profil vilket gör att den planeras åtgärdas genom relining.  

Kostnaden för schaktning beräknas till 2 600 tkr och planeras utföras i egen regi. 
Kostnaden för relining beräknas till 250 tkr. 

Projektet beräknas starta  under mars – april.   

Finansiering föreslås ske inom ramen för VA-investeringar (projekt 1701).  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik ”Begäran om 
igångsättningstillstånd samt omdisponering av investeringsmedel till VA-sanering 
Rickardbergsgatan i Mariestad”  

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 12                                                   Dnr 2018/00057  

Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av 
investeringsmedel till VA-sanering Ärlestigen - Björkbacksvägen 
i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd och omdisponerar 2600 tkr från projekt 
92201 ”VA-investeringar”  (VA investeringsram) till projekt  ”VA-sanering Ärlestigen - 
Björkbacksvägen”.  

Bakgrund 

Ärlestigen och Björkbacksvägen korsar varandra och ligger i nordöstra Töreboda tätort. 
Området utreddes på grund kraftiga överläckage och återkommande avloppsstopp. Flera 
rörbrott och rotinträngningar på både spill- och dagvattenledningarna gör att alla tre 
ledningsslagen åtgärdas genom schaktning.  

Projektet beräknas kosta 2 600 tkr inklusive asfalt och utförs av ramavtalsentreprenör. 
Projektet planeras start i slutet av februari. 

Finansiering föreslås ske inom ramen för VA-investeringar (projekt 92201).  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik ”Begäran om 
igångsättningstillstånd samt omdisponering av investeringsmedel till VA-sanering 
Ärlestigen - Björkbacksvägen i Töreboda”.  

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 10 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 13                                                   Dnr 2018/00058  

Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av 
investeringsmedel till VA-sanering Stora Bergsgatan i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd och omdisponerar 3600 tkr från projekt 
92201 ”VA-investeringar” (VA investeringsram) till projekt  ”VA-sanering Stora 
Bergsgatan”.  

Bakgrund 

Stora Bergsgatan ligger i centrala Töreboda och går norrut. Utredningen initierades av att 
Gatuavdelningen har ett cykelvägsprojekt där. 

Ledningar är gamla och sträckan visar sig vara full av rörbrott, rötter, hål och sprickor på 
både spill och dagvattenledningarna. Både spill och dagvattenledningarna är med i ett 
löpande spolprogram för att driften ska säkerställas. Med anledning av detta planeras en 
komplett va-sanering.  

Projektet beräknas kosta 3 600 tkr inklusive asfaltering och planeras utföras av 
ramavtalsentreprenör med uppstart i slutet av februari. 

Finansiering föreslås ske inom ramen för VA-investeringar (projekt 92201).  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik ”Begäran om 
igångsättningstillstånd samt omdisponering av investeringsmedel till VA-sanering Stora 
Bergsgatan i Töreboda”.  

 

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

Tn § 14                                                   Dnr 2017/00054  

Fördelning av investeringsmedel i Gullspångs kommun år 2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att fördela tekniska nämndens 
investeringsram om 4 000 tkr för år 2018 enligt följande: 

 

Gatuavdelningen: 

1. Beläggning och upprustning av gator – 1 400 tkr 

2. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder - 300 tkr 

3. Projektering Centrumgestaltning etapp 2b – 100 tkr 

4. Upprustning av lekplatser - 200 tkr 
 

Fastighetsavdelningen: 

5. Brandstationen (Hova) byte värmepanna – 400tkr 

6. Brandstationen (Hova) nya portar – 200tkr 

7. Ventilation kommunhuset – 1 175tkr 

8. Staket Gullstensskolan – 225tkr.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen 
och gatuavdelningen, 4 000 tkr i investeringsbudget för 2018. Verksamhet teknik har 
tillsammans prioriterat bland det totala investeringsbehovet och föreslår att medlen 
fördelas lika mellan fastighetsavdelning och gatuavdelningen. 

Gatuavdelningen har tagit fram förslag på fördelning av investeringsmedlen enligt följande: 
 

 Beläggning och upprustning av gator, 1 400 tkr 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder inkl. trygg och säker plats, 300 tkr 

 Projektering av centrumgestaltning etapp 2b, 100 tkr 

 Upprustning av lekplatser, 200 tkr 
 

Förslag till fördelat investeringsmedel till gatuavdelningen uppgår till 2 000 tkr.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 14 (forts.)                                                  Dnr 2017/00054  

Med anledning av ökningen av investeringsmedel till Va-avdelningen samt den inventering 
av beläggningens om är genomförd föreslås en ökning av asfaltering och upprustning av 
gator vilket även innefattar kringarbeten vid andra arbeten. Ombyggnaden av torget och 
Bankgatan i Gullspång innebär stora trafiksäkerhethöjande åtgärder varvid förslaget till 
investeringsmedel för trafiksäkerhethöjande åtgärder är något lägre än tidigare år. Tekniska 
nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga platser har tagits med i arbetet och 
beräknas uppfyllas. 

För fastighetsavdelningen föreslås investeringsmedlen läggas på: 

 Staketet vid Gullstensskolan – 225 tkr 

 Nya portar till brandstationen – 200 tkr 

 Ny värmepanna till brandstationen – 400 tkr 

 Ny ventilation till kommunhuset – 1 175 tkr  

 

Lekplatsen på Göta Holme ryms inte helt i förslaget 

En större investeringspost om ca 1 200 tkr för lekplatsen på Göta Holme ryms inte inom 
förslaget. Verksamhet teknik föreslår att de investeringsmedel för upprustning lekplatser 
som ej i anspråkstagits, 271 tkr, ombudgeteras för att delfinansiera projektet med 
lekplatsen på Göta Holme tillsammans med de 200 tkr som föreslås investeras i 
upprustning lekplatser förslaget ovan. Således behövs ett tilläggsäskande på 700 tkr – 800 
tkr för att åtgärda lekplatsen.  

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 gatuchef Hanna Lamberg, fastighetschef Robert Malmgren 
och teknisk chef Michael Nordin ”Fördelning av investeringsmedel för gata i Gullspångs 
kommun 2018”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 15                                                   Dnr 2018/00048  

Fördelning av investeringsmedel för gata i Mariestads kommun 
2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsram för 
Mariestads kommun 2018 enligt nedan: 

 Från projekt 2500, Gator: 

o Upprustning av gator (2036), 2 000 tkr 

 Från projekt 2021, Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet (ram): 

1. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats Vadsbogymnasiet – 250 tkr 

2. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats Mariagatan – 500 tkr 

 Från projekt 2082, cykelnätsplan: 

o Beläggningsåtgärder – 2 000 tkr 

o Belysning gc-vägar – 250 tkr 

o Nya gång- och cykelvägar – 4 000 tkr 

 Leverstadsvägen 

 Kolarbacksvägen 

 Mariagatan, etapp 1 

 Från projekt 2092, genomförande trafiksäkerhetsprogram: 

o Trafiksäkerhetsåtgärder 1 000 tkr 

 Strandvägen 

 Korsningen Leksbergsvägen/Lugnåsvägen 

 Cykelpassage Dragspelsvägen 

 

Tekniska nämnden beslutar om igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog 2017-05-24 Drift- och investeringsbudget 2018.  

Verksamhet teknik, gatuavdelningen, har tagit fram förslag på vilka projekt som ska 
genomföras under 2018 enligt nedan och vill med denna skrivelse begära omdisponering 
av gatuavdelningens tillgängliga investeringsmedel samt få igångsättningstillstånd för 
projekten.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 15 (forts.)                                                   Dnr 2018/00048  

Projekt Gator (2500), 4 000 tkr: 

o Upprustning av gator, 2 000 tkr  

 

Projekt Tillgänglighetsanpassningar i gaturummet (2021), 1 000 tkr: 

o Tillgänglighetsanpassning busshållplats Vadsbogymnasiets, 250 tkr 

o Tillgänglighetanpassning busshållplats Mariagatan, 500 tkr 

 

Projekt genomförande av cykelnätsplan (2082), 6 250 tkr: 

o Beläggningsåtgärder – 2 000 tkr 

o Belysning gc-vägar – 250 tkr 

o Nya gång- och cykelvägar – 4 000 tkr 

 Leverstadsvägen 

 Kolarbacksvägen 

 Mariagatan, etapp 1 
 

Projekt genomförande av trafiksäkerhetsprogram (2092), 1 000 tkr: 

o Trafiksäkerhetsåtgärder 1 000 tkr 

 Strandvägen 

 Korsningen Leksbergsvägen/Lugnåsvägen 

 Cykelpassage Dragspelsvägen 

 

Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga platser har tagits med i 
arbetet och beräknas uppfyllas.  

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 gatuchef Hanna Lamberg ”Fördelning av investeringsramen 
för gatuavdelningen i Mariestads kommun 2018”.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 15 (forts.)                                                   Dnr 2018/00048  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 16                                                   Dnr 2018/00049  

Fördelning av investeringsmedel för gata i Töreboda kommun 
2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar om omdisponering av gatuavdelningens investeringsbudget för 
Töreboda kommun 2018 enligt följande: 

 Gata generellt, 3 000 tkr: 

1. Beläggning och upprustning gator - 2 000 tkr 

2. Åtgärder korsningen Storgatan/Börstorpsgatan – 500 tkr 

3. Stora Bergsgatan, etapp 2 – 400 tkr 

4. Belysning gång- och cykelväg till Mostugan – 100 tkr 
 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 300 tkr: 

1. Korsning Kanalvägen/Kyrkogatan – 300 tkr 
 

 GC-vägar, 1 000 tkr 

1. Projektering gång- och cykelväg i Moholm – 800 tkr 

2. Stora Bergsgatan, etapp 2 – 200 tkr 

 

Tekniska nämnden beslutar samtidigt om igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktig i Töreboda beslutade 2017-06-19, KS 2016/0301, om följande 
investeringsramar för gata 2018: 

 Tillgänglighet Hin – 200 tkr 

 Gata Generellt – 3 000 tkr 

 Trafiksäkerhetsåtgärder – 300 tkr 

 GC-vägar – 1 000 tkr 
 

Verksamhet teknik har tagit fram förslag på vilka projekt som ska genomföras under 2018 
enligt nedan och vill med denna skrivelse begära omdisponering av gatuavdelningens 
tillgängliga investeringsmedel samt få igångsättningstillstånd för projekten. Återstår 
fördelning av avsatta medel för tillgänglighet - HIN där verksamheten återkommer.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 16 (forts.)                                                  Dnr 2018/00049  

 Gata generellt, 3 000 tkr: 

1. Beläggning och upprustning gator - 2 000 tkr 

2. Åtgärder korsningen Storgatan/Börstorpsgatan – 500 tkr 

3. Stora Bergsgatan, etapp 2 – 400 tkr 

4. Belysning gc-väg till Mostugan (Trv) – 100 tkr 
 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 300 tkr: 

1. Korsning Kanalvägen/Kyrkogatan – 300 tkr 
 

 GC-vägar, 1 000 tkr 

1. Projektering gång- och cykelväg i Moholm (Trv) – 800 tkr 

2. Stora Bergsgatan, etapp 2 – 200 tkr 

 

Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga platser har tagits med i 
arbetet och beräknas uppfyllas.  

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 gatuchef Hanna Lamberg ”Fördelning av investeringsramen 
för gata i Töreboda kommun 2018”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 17                                                   Dnr 2017/00516  

Antagande av åtgärdsplaner för trafiksäkerhetsarbetet inom 
Mariestad, Töreboda och Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar ”Trafiksäkerhetsprogram – åtgärdsplaner för Mariestad, 
Töreboda och Gullspång”  

Bakgrund 

I september 2014 gav teknisk nämnden (TN § 200) Verksamhet teknik i uppdrag att se 
över och eventuellt revidera trafiksäkerhetsprogrammet. 

Det nya trafiksäkerhetsprogrammet bygger på två delar. Den första delen 
”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång” redovisades till 
Tekniska nämnden i december 2017 och är nu under politisk beredning för beslut i 
respektive kommunfullmäktige. 

Den andra delen består av åtgärdsplaner för respektive kommun. Förslagen på åtgärder 
baseras på egna observationer, inventeringar, inkomna synpunkter och hänvisar ibland till 
andra planeringsdokument som finns. Utgångsläget är olika i de tre kommunerna och i 
vissa fall finns flera förslag till åtgärder och andra fall krävs ytterligare 
utredningar/inventeringar för att få en bild över vilka åtgärder som är aktuella. 

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. Åtgärdsplanerna ska vara uppdaterade utifrån rådande 
förhållande och att dessa årligen redovisas till tekniska nämnden.  

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 gatuchef Hanna Lamberg ”Antagande av åtgärdsplaner för 
trafiksäkerhetsarbetet inom Mariestad, Töreboda och Gullspång”.  

Åtgärdsplaner Mariestad, Töreboda och Gullspång 
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Tekniska nämnden 

Tn § 17 (forts.)                                                  Dnr 2017/00516  

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 18                                                   Dnr 2017/00505  

Remiss - Motion om behov av parkeringsvakt i Töreboda 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker motionen och föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att 
införa parkeringsövervakning i Töreboda. 

Magnus Dimberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kommun har mottagit en motion om att 
utreda behovet av parkeringsövervakning och kostnaden för detta i Töreboda kommun. 
Tekniska nämnden har fått ta del av motionen för utredning och för att ge sitt yttrande i 
frågan.  

Tekniska nämnden arbetar för att skapa bra förutsättningar för att alla trafikanter ska 
känna sig trygga i trafikmiljön. Det ska vara lätt att parkera i Töreboda och framförallt ska 
respekt finnas för gällande trafikreglering.  

Under lång tid har synpunkter framförts både till kommunen och Polismyndigheten om 
den dåliga parkeringsmoralen i Töreboda. Detta har lett till stora problem framförallt på 
Torget där respekten för användningen av platserna för rörelsehindrade missbrukas. 
Dessutom har otillåtna parkeringar skapat olycksrisker och framkomlighetsproblem. De 
oskyddade trafikanterna är särskilt utsatta då respekten för trafikregleringen är låg med 
försämrad tillgängligheten som följd. Att hitta en ledig parkeringsplats vissa dagar i 
centrum har varit svårt då många bilister inte följer angiven tidsbegränsning. Det 
förekommer även en del fordon som parkerar länge och ibland även mot färdriktningen i 
en del bostadsområden vilket ställer till problem med framkomligheten för andra bilar, 
räddningstjänst, bussar, sophantering samt snöröjning/sandsopning.  

Verksamhet teknik ser många fördelar med parkeringsövervakning. Inte bara att 
trafikmiljön blir tryggare och säkrare utan också att centrum blir mer tillgängligt och 
trevligare för såväl besökare som kommuninvånare. 

Verksamhet teknik föreslår att man i samband med ett eventuellt införande av 
parkeringsövervakning inför parkeringsskiva på de tidsbegränsade parkeringarna. Detta för 
att underlätta och göra parkeringsövervakningen smidig. Att använda p-skiva är enkelt och 
kostnadsfritt för parkören. 

Vid ett eventuellt införande av parkeringsövervakning bör detta ske i samband med 
information på t.ex. kommunens hemsida, artikel i lokaltidningen samt med att 
parkeringsövervakarna inleder sin insats med information under en period innan skarpa 
böter ställs ut. Detta för att kommuninvånarna ska få en chans till förståelse samt möjlighet 
att göra rätt. Överenskommelse görs mellan kommunen och parkeringsövervakarna om 
hur arbetet ska skötas. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 18 (forts.)                                                   Dnr 2017/00505  

Verksamhet teknik bedömer att en övervakning på ca 2 timmar/vecka inkl. resor och 
skrotbilshantering är lagom nivå för Töreboda kommun där fokus bör vara på de centrala 
delarna av Töreboda tätort.  

Vid ett införande av parkeringsövervakning uppkommer dels engångskostnader vid 
uppstarten och sedan kostnad för själva övervakningen. De engångskostnader som uppstår 
är införskaffandet av p-skivor samt komplettering av vägmärken. Ett eventuellt införande 
av parkeringsövervakning innebär intäkter i form av felparkeringsavgifter, men målet med 
parkeringsövervakning är att de flesta ska göra rätt och att parkeringsövervakningen ska 
bidra till detta utan att parkeringsböter behöver skivas mer än nödvändigt.  

 
Följande kostnader beräknas för att införa parkeringsövervakning enligt förslag ovan:  

 Parkeringsövervakning 4 timmar/vecka (2 parkeringsövervakare, 2 timmar/vecka), 1 
616kr/vecka. 

 Engångskostnad för komplettering av vägmärken, 10 000kr. 

 Inköp av P-skivor 25 000kr. 

 
De kostnader som uppkommer vid uppstarten bedöms rymmas inom gatuavdelningens 
driftsbudget medan kostnaden för övervakningen bör finansernas via tilläggsanslag om 80 
000 kr/år. 

För att upprätthålla god tillgänglighet och trafiksäkerhet i Töreboda föreslår Verksamhet 
teknik att parkeringsövervakning införs i Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Lars-Åke Bergman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  

Magnus Dimberg (M) yrkar att tekniska nämnden ska avstyrka motionen och föreslå 
kommunfullmäktige i Töreboda att avslå motionen. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer Dimbergs (M) yrkande och 
arbetsutskottets förslag under proposition och finner att tekniska nämnden beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Uu § 198/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Yttrande på motion om att införa 
parkeringsövervakning i Töreboda kommun”.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 18 (forts.)                                                   Dnr 2017/00505  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 19                                                   Dnr 2017/00543  

Införande av permanent parkeringsövervakning i Gullspångs 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspång att besluta om att införa 
parkeringsövervakning i Gullspångs kommun.  

Bakgrund 

Gullspångs kommun har haft parkeringsövervakning på prov under en period efter beslut i 
kommunfullmäktige. Det har fallit väl ut och verksamhet teknik förslår nu 
kommunfullmäktige i Gullspång att man permanentar parkeringsövervakningen. 

 
Parkeringsövervakning är en förutsättning för att få god efterlevnad av den 
trafikregleringen som finns. Trafikreglering i form av t.ex. parkeringsplatser för personer 
med funktionsnedsättning, tidsregleringar och parkeringsförbud finns för att skapa en bra 
och tillgänglig trafikmiljö. Parkeringsförbud finns ofta på platser där det är viktigt med god 
framkomlighet för att skapa utrymme för t.ex. räddningstjänst, kollektivtrafik, sophantering 
samt snöröjning/sandsopning och det är av stor vikt att regleringarna följs.  

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 gatuchef Hanna Lamberg ”Införande av permanent 
parkeringsövervakning i Gullspångs kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 20                                                   Dnr 2018/00038  

Bokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestads 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Mariestads 
kommun år 2017.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i 
Mariestads kommun under år 2017.  

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 1 890 tkr. 

Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett överskott på  
295 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 

Dokumentet bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun 2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Bokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestads 
kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 21                                                   Dnr 2018/00041  

Ombudgetering 2017-2018,drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamheter i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att:  

 Godkänna förslaget till ombudgetering av driftbudget 2017 till 2018 i Mariestads 
kommun. 

 Överskottet på den taxefinansierade VA-verksamheten (+295 tkr) regleras mot fond 
enligt antaget regelverk. 

 Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2017 till 2018 i 
Mariestads kommun  

 Överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och 
investeringsbudget 2017 till 2018 i Mariestads kommun.  
 
Under år 2017 var investeringsbudgeten 286 324 tkr och utfallet blev 222 924 tkr, vilket 
innebar en avvikelse på 63 400 tkr. Totalt föreslås 49 468 tkr ombudgeteras enligt följande 
fördelning per avdelning:  
 

 VA-avdelningen 6 190 tkr  

 Kart- och mätavdelningen 0 tkr  

 Gatuavdelningen 2 198 tkr  

 Fastighetsavdelningen 39 338 tkr  

 Städavdelningen 0 tkr 

 Exploateringsverksamheten 1 742 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.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 21 (forts.)                                                  Dnr 2018/00041  

Underlag för beslut 

Dokumentet Ombudgetering drift från 2017 till 2018, daterat 2018-02-06. 

Dokumentet Ombudgetering investeringar från 2017 till 2018; daterat 2018-02-05, 
reviderat 2018-02-08. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef  
Michael Nordin ”Ombudgetering 2017-2018,drift- och investeringsbudget för tekniska 
nämndens verksamheter i Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 22                                                   Dnr 2018/00044  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska 
nämndens verksamheter i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska 
nämndens verksamheter i Mariestad 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads 
kommun år 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 

Dokumentet slutredovisade investeringsprojekt år 2017 i Mariestad, rev 2018.02.13.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska nämndens 
verksamheter i Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 23                                                   Dnr 2018/00039  

Bokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda 
kommun år 2017.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i 
Töreboda kommun under år 2017.  

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott på 3 tkr exklusive 
kapitalkostnader.  

Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett överskott på  
425 tkr exklusive kapitalkostnader.  

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 

Dokumentet bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun 2017.  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Bokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda 
kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 24                                                   Dnr 2018/00042  

Ombudgetering 2017-2018,drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att:  

 Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2017 till 2018 i Töreboda 
kommun  

 Överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och 
investeringsbudget 2017 till 2018 i Töreboda kommun.  

Under år 2017 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 19 141 tkr och utfallet 
blev 19 144 tkr, vilket innebar ett underskott om 3 tkr. Den intäktsfinansierade 
verksamheten redovisade ett resultat om -6 369 tkr, vilket är 426 tkr mer än budget om – 5 
943 tkr. 
 
Under år 2017 var investeringsbudgeten 83 856 tkr och utfallet blev 43 861 tkr, vilket 
innebar en avvikelse på 39 995 tkr. Totalt föreslås 40 976 tkr ombudgeteras enligt följande 
fördelning per avdelning:  

 VA-avdelningen 19 256 tkr  

 Gatuavdelningen 6 953 tkr  

 Fastighetsavdelningen 14 767 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 

Dokumentet Ombudgetering från 2017 till 2018 (drift). 

Dokumentet Ombudgetering från 2017 till 2018 (investeringar). 
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Tekniska nämnden 

Tn § 24 (forts.)                                                   Dnr 2018/00042  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och. teknisk chef 
Michael Nordin ” Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2017 till 2018 
Töreboda kommun”  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 25                                                   Dnr 2018/00045  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska 
nämndens verksamheter i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska 
nämndens verksamheter i Töreboda.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda 
kommun år 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 

Dokumentet slutredovisade investeringsprojekt år 2017 i Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska nämndens 
verksamheter i Töreboda”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 26                                                   Dnr 2018/00040  

Bokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs 
kommun år 2017 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i 
Gullspångs kommun under år 2017.  

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 323 tkr exklusive 
kapitalkostnader. 

 
Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på  
98 tkr exklusive kapitalkostnader 

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 

Dokumentet bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun 2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Bokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs 
kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 27                                                   Dnr 2018/00043  

Ombudgetering 2017-2018,drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamheter i Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att:  

 Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2017 till 2018 i 
Gullspångs kommun  

 Överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och 
investeringsbudget 2017 till 2018 i Gullspångs kommun.  

Under år 2017 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 21 427 tkr och utfallet 
blev 21 104 tkr, vilket innebar ett överskott om 323 tkr. Den intäktsfinansierade 
verksamheten redovisade ett resultat om -2 782, vilket är 98 tkr mindre än budget om  
– 2 880 tkr. 
 
Under år 2017 var investeringsbudgeten 51 782 tkr och utfallet blev 24 149 tkr, vilket 
innebar en avvikelse på 27 633 tkr. Totalt föreslås 27 069 tkr ombudgeteras enligt följande 
fördelning per avdelning:  

 VA-avdelningen 353 tkr  

 Gatuavdelningen 2 347 tkr  

 Fastighetsavdelningen 24 369 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 

Dokumentet Ombudgetering från 2017 till 2018 (drift). 

Dokumentet Ombudgetering från 2017 till 2018 (investeringar). 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 27 (forts.)                                                   Dnr 2018/00043  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk  chef 
Michael Nordin ” Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2017 till 2018 
Gullspångs kommun ”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 35 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 28                                                   Dnr 2018/00046  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska 
nämndens verksamheter i Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska 
nämndens verksamheter i Gullspång.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i Gullspångs 
kommun år 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 

Dokumentet slutredovisade investeringsprojekt år 2017 i Gullspång.  

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska nämndens 
verksamheter i Gullspång”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 36 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 29                                                   Dnr 2016/00018  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med 
bokslut 

  

Tekniska nämndens beslut 

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

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 enlighet med årets tidigare rapporteringar visar uppföljningen vid bokslutet att nämndens 
samtliga fem mål nås för år 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 

Uppföljning av mål 2017 Tekniska nämnden i samband med bokslut. 

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

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 30                                                   Dnr 2017/00014  

Uppföljning av plan för internkontroll 2017 i samband med 
bokslut 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för intern kontroll i 
samband med bokslut 2017.  

Bakgrund 

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

Vid uppföljningen uppmärksammas två punkter med avvikelser/förbättringspotential; 

Avvikelser 

• Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avvikelsen har funnits en längre 
tid och vid djupare analys har det visat sig vara en större avvikelse än vad vi tidigare sett. 
Under hösten har stort fokus legat på uppföljning och identifiering av orsaker till att vi är 
för sena. Veckovis följs nu inkorgarna upp. Vi har en positiv trend men behöver dock mer 
tid för att komma till rätta med problemen som främst handlar om dålig framförhållning, 
otydliga fakturor och brister i systemstödet. 

• "Tillämpning av projektmodellen": Åtgärd: Ledningsgruppen har prioriterat detta område 
och hållit genomgångar både för chefer och medarbetare för hur vårt projektarbete ska 
anpassas till den projektmodell som är beslutad inom kommunen. Initiativ har tagits för att 
skapa en tydligare beställare-utförar relation mellan Tekniska nämnden och respektive 
kommunstyrelse.  Arbetet har tydligt visat effekt i verksamheten och en större del av 
projekten sätts nu upp enligt modellen. Fortsättningsvis kommer verksamheten utvärdera 
lämpliga verktyg för projektarbete för att skapa en än tydligare process, men också för att 
skapa bättre ordning och uppföljningsmöjligheter.  

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 

Uppföljning av plan för internkontroll 2017 i samband med bokslut.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 38 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 30 (forts.)                                                  Dnr 2017/00014  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av plan för 
internkontroll 2017 i samband med bokslut”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 39 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 31                                                   Dnr 2017/00561  

Plan för internkontroll 2018 för teknisk nämnden 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta upprättat förslag till plan för internkontroll 2018.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2017. Intern kontroll är 
en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa 
att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att: 
 

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi 

- Styra mot effektivitet 

- Ha ordning och reda 

- Skapa trygghet och stärka varumärket 

 

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

 

Aktuella områden för internkontroll 2018: 
 

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

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

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

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

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

6. Kontroll av fakturor betalas i tid 
Månadsvis utdrag av specifik rapport i Agresso av ekonomienheten. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 40 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 31 (forts.)                                                   Dnr 2017/00561  

7. Kontroll av att verksamhet tekniks projekt följer projektmodellen 
I samband med prognostillfällen kontrollera att projekten har en beställning, projektledare, styrgrupp 
och en upprättad kommunikationsplan.  

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 

Förslag plan för internkontroll 2018 för tekniska nämnden.  

 
Tjänsteskrivelse upprättad teknisk chef Michael Nordin  Plan för internkontroll 2018 för 
teknisk nämnden”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 41 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 32                                                   Dnr 2016/00730  

Uppföljning av handlingsplan i samband med bokslut gällande 
undersökningen Kritik på teknik 2016 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde 2017-01-24 redovisades resultatet av undersökningen 
”Kritik på teknik 2016”. Verksamhet teknik redovisade även ett förslag till handlingsplan 
som kompletterades och fastställdes av nämnden. Beslut togs att verksamhet teknik i 
samband med halvårs- och helårsbokslut ska redovisa hur arbetet med handlingsplanen 
fortlöper. 

Under året har de flesta punkter på handlingsplanen genomförts dock senare än vad som 
först planerades. Några punkter återstår att slutföra vilket planeras göras under första 
kvartalet 2018 

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 

Handlingsplan Kritik på Teknik 2016 MTG bokslut 2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av Michael Nordin ”Uppföljning av handlingsplan i samband 
med bokslut gällande undersökningen Kritik på teknik 2016”.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 42 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 33                                                   Dnr 2018/00067  

Byte av gaspanna i reningsverket Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar 225 tkr från Projekt 1702 Förnyelse av anläggningar 
ovan mark till projekt ”Byte av gaspanna Mariestads reningsverk”.  

Bakgrund 

Den gaspanna som värmeförsörjer Mariestads reningverk och nu mer även levererar 
överskottsvärme ut på fjärrvärmenätet behöver bytas då den är uttjänt. I dagsläget går den 
inte att köra på alla steg då det skulle innebära en säkerhetsbrist på grund av läckage. En ny 
gaspanna med modernare styrning beräknas kosta ca 225 tkr inkl. installation. 

Verksamhet teknik föreslår att ett utbyte görs omgående och att detta finansieras av 
investeringsramen för förnyelse av anläggningar ovan mark.  

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 

Sammanställning Omdisponeringar från ram för förnyelse av anläggningar ovan mark 
2018. 

Tjänsteskrivelse upprättad av Owe Ekman chef va-anläggningar och teknisk chef Michael 
Nordin ”Byte av gaspanna i reningsverket Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Chef va-anläggningar Owe Ekman 
Teknisk chef Michael Nordin  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 43 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 34                                                   Dnr 2017/00568  

Hundlatriner i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser att uppdraget är avslutat.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde 2017-12-19 gav tekniska nämnden verksamhet teknik 
i uppdrag att se om det är möjlig att sätta upp hundlatrin på gc-väg Björkängsgatan – 
Industrigatan i Töreboda. Verksamhet teknik skulle även redovisa kostnad för uppförande 
och tömning samt om det går att samordna tömning med andra latriner i området. 

Verksamhet teknik utredde ärendet och konstaterade att den föreslagna placeringen på 
ytterligare en hundlatrin i området var passande. Placeringen var lämplig ur ett 
logistikperspektiv då man passerade platsen på rundan för tömning. Merkostnaden för 
tömning anses vara marginell i sammanhanget och kostnaden för uppsättning var ca 2.000 
kronor vilket föranledde att verksamhet teknik skyndsamt monterade upp hundlatrinen på 
den föreslagna platsen.  

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 § 263/2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Hundlatriner i Töreboda”.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 44 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 35                                                   Dnr 2014/00432  

Hyra för kommunala vinteruppställningsplatser för båtar i 
Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige i Mariestads kommun att 
uppdatera taxan för småbåtshamnen och höja avgiften för kommunala 
vinteruppställningsplatser för båtar i enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har gjort en genomlysning av kostnaderna och upplägget kring de 
kommunala vinteruppställningsplatserna för båtar vilket påvisar att en höjning av 
avgifterna bör ske. Dels för att täcka de kostnader som kommunen har men också för att 
anpassa avgiftens storlek med andra aktörer inom kommunen. 
 

Samtidigt är prismodellen komplicerad där båtägaren betalar utifrån båtlängd och båtbredd 
istället för vilken yta man vill hyra eller använder. Verksamhet tekniks förslag är därför att 
ändra prismodellen till att båtägaren får betala avgift för den yta som hyrs. Förslaget 
innehåller endast fyra olika prisnivåer: 

 

1. 3 x 7 meter 1 340 kr per vintersäsong 

2. 4 x 8 meter 1 780 kr per vintersäsong 

3. 4 x 10 meter 2 100 kr per vintersäsong 

4. 4 x 12 meter 2 420 kr per vintersäsong 

 

Föreslagen prismodell tar även hänsyn till vilka kostnader som är oberoende av storleken 
på platsen så som till exempel administrativa kostnader. Den avgiften är lika stor oavsett 
och benämns ”Fast avgift” (500 kronor) medan den rörliga delen är pris per kvm (40 
kronor). 

Jämförelse mellan dagens avgifter och de föreslagna innebär i stort sett en fördubbling av 
priset beroende på vilken storlek man jämför med. 

Ett problem har under åren funnits i att båtägare låter sina båtar stå på land även under 
sommarsäsongen och i förekommande fall under flera år. För att motverka detta beteende 
så föreslår verksamhet teknik även en extra kostnad för de båtägare som hyr platsen över 
sommaren och över flera år. Prismodellen innebära att det blir dyrare och dyrare för varje 
år båten står kvar på land. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 45 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 35 (forts.)                                                   Dnr 2014/00432  

 

 Vinter  Sommar 

År 1: 1 x avgiften  1 x avgiften 

År 2: 1 x avgiften  2 x avgiften 

År 3: 2 x avgiften  4 x avgiften 

År 4 (max): 4 x avgiften  8 x avgiften 

 

Brytpunkten för vinter respektive sommarsäsong är den 1 juli respektive den 1 september. 

Verksamhet teknik har även gjort insatser för att markera upp vinteruppställningsplatserna 
på ett tydligare sätt för att skapa ett bättre intryck av ordning och reda i hamnområdet.  

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 

Nu gällande taxa för småbåtshamnen i Mariestad.  

Tjänsteskrivelse upprättad av handläggare driftcenter Andreas Lans, chef park/hamn Jan 
Larsson och teknisk chef Michael Nordin ”Hyra för kommunala vinteruppställningsplatser 
för båtar i Mariestads kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 46 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 36                                                   Dnr 2016/00389  

Information kring avslutat ärende gällande ventilation på 
Högelidskolan i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har vid två tillfällen under 2016 blivit informerad kring problematiken 
med installationen av ventilation på Högelidskolan i samband med den genomförda 
renoveringen under 2011. 

Under perioden har det förts samtal både med konstruktören (SWECO) och leverantören 
(Swegon) gällande avsaknad av utlovad funktion, bland annat har kommunen överlämnat 
ett skadeståndskrav till konstruktören. Konstruktören har genom sitt ombud meddelat att 
det inte föreligger någon skadeståndsskyldighet på grund av preskription. 

Efter beskrivning och diskussion med anlitad stadsjurist som gör bedömningen att det 
sannolikt blir svårt att driva processen vidare med lyckad framgång har verksamhet teknik 
avslutat ärendet. 

All problematik kring ventilationen är nu åtgärdade och anläggningen driftas nu med 
önskvärd och tillfredsställande funktion. Kostnaden för ombyggnaden har belastat 
driftbudgeten.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef  
”Information kring avslutat ärende gällande ventilation på Högelidskolan”.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 47 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 37                                                   Dnr 2015/00521  

Renoverings- och underhållsbehov på Mariestads teater 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 
för vidare hantering.  

Bakgrund 

Kommunchefen gav i uppdrag till fastighetsavdelningen enligt KS 2015/00408 i uppdrag 
att utreda det generella renoverings- och underhållsbehovet på Mariestads teater. 
Fastighetsavdelningen redovisade i januari 2017 hur det generella underhållsbehovet för 
teatern i Mariestad gestaltade sig under åren 2017-2019. 

Fastighetsavdelningen har utifrån sammanställningen prioriterat nödvändiga insatser och 
genomfört bland annat avfuktning av källare samt beställt arbete för att öka taksäkerheten 
som är ett myndighetskrav. 

En av insatserna som ligger inplanerad under 2018 är renovering av putsfasaderna. 
Fastighetsavdelningen genomförde därför en statusbesiktning av den utvändiga fasaden 
som utfördes av en oberoende besiktningsman. Resultatet från besiktningen visade på 
sprickor och i vissa fall mindre hål i fasaden vilket kommer att kräva att en renovering av 
fasaden utförs i en nära framtid. Kontakt togs med en leverantör som har stor vana att 
behandla den typ av putsade väggar bestående av vassmatta och puts. 

Kostnaden för att renovera fasaden beräknas till 1 495 tkr och arbetet beräknas pågå under 
ca 12 veckor. Priset förutsätter att bakomvarande stomme är intakt och inte kräver separat 
underhåll vilket med stor säkerhet kommer att krävas. 

Det nuvarande skicket på fasaden kräver dock en renovering för att undvika eventuella 
skador på stommen och tillkommande kostnader i form av utökat underhåll. 

Fastighetsavdelningen har inte medel avsatta för en fasadrenovering i driftbudgeten för 
2018.  Fastighetschefen föreslår därför att fastighetsavdelningen utför mindre akuta 
åtgärder under 2018 för att åtminstone bibehålla nuvärde skick på byggnad och att en 
fullständig fasadrenovering utförs som ett driftprojekt under 2019.  

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.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 48 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 37 (forts.)                                                   Dnr 2015/00521  

Underlag för beslut 

Bilaga 1, Syn fasader teatern i Mariestad.  
 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Renoverings- och underhållsbehov på Mariestads teater”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 49 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 38                                                   Dnr 2018/00059  

Införande av fastighetssystem i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen samt förslag till finansiering och ger 
fastighetsavdelningen i uppdrag att upphandla ett fastighetssystem.  

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har på uppdrag av tekniska nämnden påbörjat arbetet med att 
inhämta information kring ett införande av ett fastighetssystem. 

Fastighetsavdelningen har varit i kontakt med företaget Aareon som levererar ett system 
som benämns Incit Expand. Incit Expand nyttjas idag av flera kommuner, bland annat 
använder både Skövde kommun och Lidköpings kommun systemet. 

Offert för ovanstående system har mottagits och kostnaden beräknas bli ca 840 tkr för 
implementation samt en årskostnad för licenser om 176 tkr. Då implementationskostnaden 
överstiger grundbeloppet i LOU krävs det att upphandlingen genomförs enligt LOU. 
Arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag är påbörjat tillsammans med 
Inköpsavdelningen samt att en första kontakt har tagits med fastighetsavdelningen i 
Lidköping som nyligen har upphandlat sitt system för att få ta del av deras erfarenheter. 

Finansiering 

Investeringsutgift ca 840 tkr finansieras genom omdisponering från projekt 2507, 
fastighetsavdelningen ofördelad ram, med en avskrivningstid på 5 år. Årliga 
kapitalkostnader ca 200 tkr och licenskostnader 176 tkr fördelas mellan Mariestad 60 %, 
Töreboda 25 % och Gullspång 15 %. 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Införande av fastighetssystem MTG”.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 50 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 38 (forts.)                                                  Dnr 2018/00059  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Fastighetschef Robert Malmgren  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 39                                                   Dnr 2017/00535  

Anmälan om tjänstefel 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser att tekniske chefen har följt sina befogenheter och anser  
inte att han begått tjänstefel. 

Tekniska nämnden beslutar därmed att avsluta ärendet utan vidare åtgärd.  

Bakgrund 

Isabella Nilsson har till tekniska nämnden inkommit via mail med en anmälan om att 
tekniske chefen begått tjänstefel. Tjänstefelet består enligt anmälan av att den tekniske 
chefen beslutat om avskrivning av förfallna kundfordringar som gäller avfallskostnader 
(renhållningsavgifter) vilket enligt Isabella Nilsson är ett beslut som ska tas av AÖS vilka 
övertagit ansvaret från kommunen. 

Efter utredning av ärendet har verksamhet teknik kommit fram till att AÖS ej övertagit 
ansvaret för kundfordringar som förföll tiden innan övertagandet. Således ligger ansvaret 
för de aktuella kundfordringarna kvar hos kommunen. Något särskilt beslut har ej tagits 
om vilken nämnd som har ansvaret för dessa frågor efter det att avfallsnämnden 
avskaffades. Dock anser verksamhet teknik att den tekniske chefen bör ha rättigheten då 
avfallsnämnden låg under den tekniske chefen då avfallsnämnden fanns i kommunen. 

De renhållningsavgifter som skrivits av är kopplade till det delegationsbeslut som den 
tekniske chefen tog gällande avskrivning av totalt 14 st. förfallna fakturor gällande 
VA-avgifter som låg på långtidsbevakning på Sven Nilssons dödsbo. Av de 14 st. 
fakturorna fanns två fakturor med poster även för renhållningsavgifter då detta 
samfakturerades vid aktuell tidpunkt. Posterna gällande renhållningsavgifter uppgick 
till drygt 800 kronor.  

Underlag för beslut 

Anmälan om tjänstefel.  

 

 

Expedierats till: 
Isabella Nilsson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 52 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 40                                                   Dnr 2018/00017  

Anmälan av delegationsbeslut  

  

Tekniska nämndens beslut 

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 

 Beviljade bostadsanpassningsbidrag för perioden januari 2018.  

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 53 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 41                                                   Dnr 2018/00023  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll  

  

Tekniska nämndens beslut 

Arbetsutskottets protokoll från den 6 februari 2018 anmäls och läggs till handlingarna.  

 

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-02-13 

Sida 54 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 42                                                   Dnr 2018/00026  

Aktuell information och frågor 

  

Tekniska nämndens beslut 

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

 

Verksamhetsområde Askevik och Moviken 
Tekniske chefen Michael Nordin och va-strateg Amanda Haglind informerar om 
ändrat förslag till beslut i kommunstyrelsen i Mariestad gällande projekt 
verksamhetsområde i Askevik och Moviken. 

 

Trafikljus i Mariestads centrum 

Sven-Inge Erikssons (KD)ställer fråga om borttaget trafikljus i Mariestads centrum. 
Tekniske chefen besvarar frågan.     

 

Staket i Sjöhagaparken 

Lars-Göran Kvist (S) ställer fråga om staket kring damm i Sjöhagaparken. Tekniske 
chefen besvarar frågan.    
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Sida 55 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 43                                                   Dnr 2018/00025  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet vid dagens sammanträde: 

 Redovisning projekt Sjölyckan 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa kostnader i projekt Sjölyckan.      

 

 

  

 


