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Tekniska nämndens sammanträde 

Tid: Tisdagen den 14 november 2017, kl. 14. 00 
Plats: Stadshuset Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen 

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet får själv kontakta sin 
ersättare för tjänstgöring. 

Mariestad den 9 november 2017 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson 
ordförande 

Ewa Sallova 
nämndsekreterare 

Tidplan 
Ärende 2   kl. 14.00 – 14.20 
Ärende 3   kl. 14.20 – 14.30 
Ärende 4   kl. 14.30 – 14.50 
Ärende 5 – 8   kl. 14.50 – 15.15 
Fika   kl. 15.15 – 15.30 
Ärende 9 – 12  kl. 15.30 – 16.10 
Ärende 13 – 18  kl. 16.10 – 17.10 
Ärende 19 – 28  kl. 17.10 - 

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare Förslag: Linn Brandström 
Fredagen 17 november 

1. n
k 

Godkännande av dagordning  

2. n
k 

Gata MTG 
Information - sammanställning 
provtagning strandbad 2017 

Ida Roos 
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ÄRENDELISTA  

3. n
k 

Städ MTG 
Handlingsplan för att förbättra 
kundnöjdheten inom 
städverksamheten i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 

Christina Peterson 

4. n
k 

Gata Mariestad 
Information om förändringar i 
omfattning och tid för 
Stockholmsvägen etapp 3 

Johan Bengtsson 

5. n
k 

Gata Töreboda 
Parkering för fastigheten Töreboda 
Prästkragen 1 

Hanna Lamberg 

6. n
k 

Gata Töreboda 
Remiss - Medborgarförslag om fler 
övergångsställen på Östra 
Torggatan i Töreboda 

Hanna Lamberg 

7. n
k 

Förslag till detaljplan för del av 
Ullervad 31:1, Mariestads kommun 

Hanna Lamberg 
Amanda Haglind 

8. n
k 

VA MTG 
Tillvägagångssätt korrigering av 
avtal med VA-avtalskunder 

Amanda Haglind 

9. n
k 

Fastighet Gullspång 
Staket vid Gullstensskolan i 
Gullspång 

Robert Malmgren 

10. n
k 

Fastighet Töreboda 
Sammanställning av 
energideklarationer av kommunens 
byggnader i Töreboda 

Robert Malmgren 

11. n
k 

Fastighet Mariestad 
Kylanläggning i Jubileumsteatern i 
Mariestad 

Robert Malmgren 

12. n
k 

Fastighet Mariestad 
Omdisponering av 
investeringsmedel inom projekt 
skolområde Väst i Mariestad 

Robert Malmgren 
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ÄRENDELISTA  

13. n
k 

Uppföljning av driftbudget 2017 i 
samband med prognos 4, 
Mariestads kommun  

Elisabeth Westberg 

14. n
k 

Uppföljning av investeringsbudget 
2017 i samband med prognos 4, 
Mariestads kommun 

Elisabeth Westberg 

15. n
k 

Uppföljning av driftbudget 2017 i 
samband med prognos 4, Töreboda 
kommun 

Cathrin Hurtig Andersson 

16. n
k 

Uppföljning av investeringsbudget 
2017 i samband med prognos 4, 
Töreboda kommun 

Cathrin Hurtig Andersson 

17. n
k 

Uppföljning av driftbudget 2017 i 
samband med prognos 4, 
Gullspångs kommun 

Cathrin Hurtig Andersson 

18. n
k 

Uppföljning av investeringsbudget 
2017 i samband med prognos 4, 
Gullspångs kommun 

Cathrin Hurtig Andersson 

19. n
k 

Uppföljning av interkontrollplan 
för tekniska nämnden i samband 
med prognos 4 

Michael Nordin 

20. n
k 

Uppföljning av tekniska nämndens 
mål 2017 i samband med prognos 4 

Michael Nordin 

21. n
k 

VA Töreboda 
Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Töreboda, 
ombyggnad Vassbacken/Moholm 
(VA) 

Michael Nordin 

22. n
k 

VA Töreboda 
Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Töreboda, 
kväverening Töreboda reningsverk 
(VA) 

Michael Nordin 
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ÄRENDELISTA  

23. n
k 

Gata Mariestad 
Medborgarförslag om fler 
soptunnor/sopkärl samt kärl för 
fimpar 

Michael Nordin 

24. n
k 

Gata Mariestad 
Återrapportering av uppdrag - 
vägar som leder från Sjölyckan, 
Mariestad 

Michael Nordin 

25. n
k 

Delegationsbeslut 2017  

26. n
k 

Anmälan av arbetsutskottets 
protokoll 2017 

 

27. n
k 

Aktuell information/frågor - Badhuset i Mariestad (Lars 
Arvidsson kommer vid ca 16.00 
och informerar) 

28. n
k 

Uppdrag från tekniska nämnden till 
verksamhet teknik 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 243                                                   Dnr 2017/00465  

Information - sammanställning provtagning strandbad 2017 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger verksamhet teknik i uppdrag 
att komplettera pågående arbete med skötselplan för badplatser med beskrivning på 
skillnad mellan kommunala bad och naturbad.  

Bakgrund 

Inför badsäsongen 2017 togs ansvaret för provtagningen av strandbaden över av 
verksamhet teknik, Park/hamn. Tidigare har verksamhet miljö och bygg haft ansvaret 
för strandbad och dess provtagning. Verksamhet teknik har en provtagningsplan för 
badplatserna där 14 badplatser provtas inom de tre kommunerna. Prov tas vid 5 
tillfällen per badplats under badsäsongen som i våra kommuner är mellan 21 juni till 
20 augusti. Resultaten från analyserna läggs in på hemsidan Badplatsen där 
allmänheten kan följa kvalitén på badvattnet. 

Sammanfattningsvis har säsongen sett bra ut för badplatserna. Vänern Mellåsen har 
dock haft upprepade dåliga prover.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till med beslut och tilläggsyrkar att 
verksamhet teknik får i uppdrag att komplettera pågående arbete med skötselplan för 
badplatser med beskrivning på skillnad mellan kommunala bad och naturbad. 

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

Underlag för beslut 

Rapport - Sammanställning av strandbadprover 2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad miljöingenjör Ida Roos ”Strandbadprover sommaren 
2017.  

Expedierats till: 
(Miljöingenjör Ida Roos) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-23  
Dnr: 2017/00465   
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Strandbadprover sommaren 2017 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Inför badsäsongen 2017 togs ansvaret för provtagningen av 

strandbaden över av verksamhet teknik, Park/hamn. Tidigare har 

verksamhet miljö och bygg haft ansvaret för strandbad och dess 

provtagning. Verksamhet teknik har en provtagningsplan för 

badplatserna där 14 badplatser provtas inom de tre kommunerna. 

Prov tas vid 5 tillfällen per badplats under badsäsongen som i våra 

kommuner är mellan 21 juni till 20 augusti. Resultaten från analyserna 

läggs in på hemsidan Badplatsen där allmänheten kan följa kvalitén på 

badvattnet. 

Sammanfattningsvis har säsongen sett bra ut för badplatserna. Vänern 

Mellåsen har dock haft upprepade dåliga prover.  

Underlag för beslut 

Rapport - Sammanställning av strandbadprover 2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad miljöingenjör Ida Roos ”Strandbadprover sommaren 
2017.  

 
 

Ida Roos 
Miljöingenjör   
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Verksmahet teknik 

Park/Hamn 
Ida Roos 

 Tekniska nämnden 
 

Sammanställning av strandbadprover 2017 

Bakgrund 

Inför badsäsongen 2017 togs ansvaret för provtagningen av strandbaden över av 

verksamhet teknik, Park/hamn. Tidigare har verksamhet miljö och bygg haft 

ansvaret för strandbad och dess provtagning. Det är ALcontrol som tar prover 

och omprover ute på badplatserna. 

Provtagning 

Vi följer förordning och föreskrift om badvatten samt Havs- och 

vattenmyndighetens vägledning kring EU-bad. Egentligen är dessa avsedda för så 

kallade EU-bad (en badplats som i genomsnitt har 200 badande per dag vid fint 

väder), men Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar att dessa ska följas för 

alla badplatser. Reglerna anger frekvens på provtagning och hur omprover ska gå 

till vid dåliga provresultat mm. Verksamhet teknik har en provtagningsplan för 

badplatserna. Vi tar prov vid 5 tillfällen per badplats under badsäsongen som i 

våra kommuner är mellan 21 juni till 20 augusti. Resultaten från analyserna läggs 

in på hemsidan Badplatsen där allmänheten kan följa kvalitén på badvattnet. 

Verksamhet teknik har låtit ta prover på 14 badplatser under badsäsongen 2017. I 

tabellen nedan redovisas antal prover samt antal prover med olika bedömningar. 

Sammanfattningsvis har säsongen sett bra ut för badplatserna. Dock har Vänern 

Mellåsen visat tre prover med tjänligt med anmärkning och ett otjänligt. 

Inrapportering till hemsidan Badplatsen 

Kundtjänst har varit ansvarig för att lägga in resultat från provtagning vid 

strandbaden på hemsidan Badplatsen. Resultaten från provtagningarna blir 

därmed synliga för allmänheten. Analysresultat och fältprotokoll skickas till 

kundtjänst från ALcontrol.  

Arbete har gått bra men ALcontrol måste bli bättre på att använda samma namn 

på badplatserna på fältprotokollen och på analysrapporterna. När benämningarna 

inte stämmer överens kans det bli onödigt krångligt att lägga in resultaten på 

hemsidan Badplatsen. 
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Tabell som visar strandbad och hur många prov som tagits samt resultatet av proverna. 

Kommun badplats antal 
prover 
totalt 

antal 
tjänliga 
prover 

antal 
tjänligt 
med 
anmärkning 

antal 
otjänliga 

Mariestad Vänern Askevik 5 5   

 Vänern Ekudden 5 5   

 Vänern Mellåsen 9 5 3 1 

 Vänern Sandviken 5 5   

 Vänern Sjötorp 
gästhamnen 

5 5   

 Vänern Snapen 5 5   

 Vänern Torsö Hattarevik 6 6   

 Vänern Torsö Sandvik 7 6 1  

 Vänern Karlsholme 12 0 7 5 

 Göta kanal Sjötorp 2 2   

Gullspång Vänern Otterbäcken 
Barfoten 

5 5   

 Skagern Skagersvik 5 5   

 Skagern Otterberget 5 5   

Töreboda Viken Beatebergs 
badplats 

5 5   

 Viken Åsens badplats 5 5   

 Korssjöns badplats 5 5   

 

Händelser under säsongen 

Mariestad, Vänern Mellåsen  

Badplatsen har haft flera prover som visat tjänligt med anmärkning och ett som 

varit otjänligt. Det var prover emellan som var tjänliga. I början på säsongen var 

det problem med att få resultaten från provtagningarna till verksamhet teknik. De 

har tidigare stått på miljö och det tog några provtagningar innan ALcontrol hade 

ändrat sina kontaktuppgifter. 

Anledningen till att det var sämre resultat på Mellåsens badplats är osäkert. Vid de 

tillfällen det varit tjänligt med anmärkning har det blåst NNV, NV och V. Kanske 

kan västlig vind göra att utloppsvattnet från reningsverket leds till badplatsen, men 

det är tveksamt om det skulle ge upphov till dåligt resultat eftersom det späds ut 

på vägen. Lugnås avloppsreningsverk har sitt utlopp i Vänern ca 400 meter SV om 

Mellåsens badplats. Avloppsvatten kan ge upphov till högre halter av de 
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indikatorbakterier som mäts i badvatten – om de når fram utan att spädas ut. 

Efter reningsverket i Lugnås rinner vattnet ca 1,5 km i ett dike innan utloppet i 

Vänern. Inga bräddningar har skett under säsongen. Enligt fältprotokollen har det 

inte varit fågelbajs på badplatsen vid provtagningen, men några fåglar vid ett av 

tillfällena, vilket annars kan ge dåliga provresultat. 

Om det blir dåliga resultat på badplatsen även nästa säsong avser verksamhet 

teknik att undersöka badplatsen närmare för att kunna bedöma om badplatsen ska 

vara kvar som en kommunal badplats eller om den ska tas bort. 

Mariestad, Torsö Sandvik 

Denna badplats har haft ett prov tjänligt med anmärkning. Vid ett enstaka prov 

finns ingen anledning att följa upp det ytterligare. Det kan vara en enskild 

händelse i naturen som gör att resultatet kan bli tillfälligt dåligt. 

Mariestad, Vänern Karlsholme 

Detta är ingen kommunal badplats men kommunen vill följa vattenkvalitén för 

framtida eventuell badplats. Provresultaten under säsongen har varit dåliga. 

Platsen ser dock inbjudande ut eftersom det är en sandremsa vid vattnet som 

inbjuder till bad av både vuxna och barn. Barn blir mer utsatta av föroreningar 

eftersom de oftast badar inne i det grunda vattnet som blir varmare och innehåller 

mer bakterier.  

Inför nästa säsong måste verksamhet teknik informera allmänheten att detta inte 

är en kommunal badplats och att vi avråder från bad. Detta kan tex göras via 

skyltning eller att fyllnadsmaterial läggs ut på sanden alternativt att plantera igen 

platsen. Frågan kommer att tas upp på kommunutvecklingsmöte. Nästa säsong 

kommer verksamhet teknik endast att ta ordinarie prover, inga omprover 

eftersom detta inte är en badplats. 

Vänern, Hattarevik 

I media skrevs om hunden Molly som dog den 28 juli. Hunden hade badat i 

vattnet på Hattarevik och uppvisade symptom som visade att det kunde bero på 

algförgiftning. Vattenprovtagning skedde på badplatsen den 25 juli enligt det 

provtagningsschema som verksamhet teknik har för badplatserna. Resultatet av 

provtagningen visade på tjänligt vatten utan förekomst av alger. Vid besök på 

plats av miljöinspektör syntes heller inga alger. 

Det är svårt att veta vad denna olycka berodde på. I media finns inget som tyder 

på att hundens ägare sett alger i vattnet. Verksamhet teknik har rutiner för att 

stänga en badplats om badvattnet är dåligt. 
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Synpunkter från verksamhet miljö och bygg (miljö) 

Miljö hade ansvar för provtagningen tidigare och verksamhet teknik har nu tagit 

över detta ansvar från och med sommaren 2017. Miljö har kallat till möte för att 

se hur badsäsongen gått och ett uppföljande möte planeras till februari 2018. 

Resultatet från mötet ges kort nedan. 

Kontaktperson under badsäsongen: Det har varit oklart vem som är kontaktperson om 

det händer något utöver det vanliga. Miljö har fått många frågor från allmänhet 

och media.  

Vem utreder när prov blir otjänligt? Miljö tycker att rutinerna brister i denna fråga. När 

och vem gör vad? 

Karlsholme: Miljö anser att åtgärder behöver vidtas för att förtydliga för 

allmänheten att detta inte är en badplats. Idag ser stranden inbjudande ut och det 

är inte bra eftersom det har varit dåliga provresultat där under hela säsongen. För 

åtgärder se ovan. 

Överenskommelser vid möten: Miljö undrar hur vi ser på överenskommelser vid 

möten. Tidigare hade det kommits överens om åtgärd (skylt avrådan bad) nere vid 

Karlsholme men den har aldrig blivit genomförd. Viktigt att vi genomför saker 

som vi har sagt att vi ska göra. 

Klimatförändringarnas påverkan på badplatserna: Detta är ursprungligen en fråga från 
säkerhetssamordnaren. Teknik följer de regler för badvattenprov som finns hos havs- och 
vattenmyndigheten. De regler som finns om strandbad är badvattenförordning (20118:218), 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 
2012:14) och havs- och vattenmyndighetens vägledning kring EU-bad. I reglerna står inget 
om klimatförändringar och hur det kan påverka vattnet. Vi kommer inte att öka 
provtagningen som det ser ut i dagsläget på grund av klimatförändringar. Efter varje säsong 
kommer vi sammanställa resultaten och ha en diskussion med miljöförvaltningen om 
eventuella åtgärder. 
 

Förändringar inför nästa säsong 

Kontaktpersoner och kunskap under badsäsongen: Inför nästa års badsäsong ska 

verksamhet teknik ha ett möte där alla ansvariga kontaktpersoner och kundtjänst 

deltar. På mötet ges grundläggande kunskap om badvatten och provtagning och 

några rutinartade händelser. Detta för att göra en kunskapshöjning hos alla 

berörda samt tydliggöra ansvarsfördelningen. Inblandade måste veta vad som ska 

göras om prover visar på dåligt resultat eller om det förekommer andra brister 

som uppdagas i fältprotokollen som måste åtgärdas. Även vid frågor från media 
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eller allmänheten ska kontaktpersonen, även semesterersättare, kunna svara eller 

hänvisa vidare. 

Vem utreder när prov blir otjänligt? Verksamhet teknik ska inför nästa säsong 

förbättra rutinerna över vad som görs och vem som är ansvarig när prover är 

dåliga. Hänger ihop med punkten ovan. 

Karlsholme: Inför nästa säsong måste verksamhet teknik informera allmänheten att 

detta inte är en kommunal badplats och att vi avråder från bad. Detta kan tex 

göras via skyltning eller att fyllnadsmaterial läggs ut på sanden alternativt att 

plantera igen platsen. Frågan kommer att tas upp på kommunutvecklingsmöte. 

Nästa säsong kommer verksamhet teknik endast att ta ordinarie prover, inga 

omprover eftersom detta inte är en badplats. 

Badplatser på kommunens hemsida: De benämningar som finns i den löpande texten 

under utomhusbad är idag inte samma som de på hemsidan Badplatsen. På 

kartorna ska benämningarna också vara samma. Vad vill vi ha ut för information 

på hemsidor och kartor? Vilka är de kriterier som gör att vi väljer att ta prov på en 

badplats? Vad är det för skillnad på de olika badplatserna? Naturbad, städ, sopor, 

provtagning mm. Vad kan en besökare förvänta sig? Hemsidorna ska kollas över 

och kartorna uppdateras på lämpligt sätt. Alla uppgifter ska stämma överens på 

alla sidor. Jan Larsson kollar vem som har hand om kartor mm i MTG och kallar 

till möte med turism MTG om hur vi vill ha information om strandbad. 

Kontaktuppgifter på denna sida ändras till verksamhet teknik: 

https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Miljo--Avfall/Badvatten.html 

ALcontrol: Verksamhet teknik tar kontakt med ALcontrol och försöker styra så att 

ALcontrol har samma benämning som provtagningsschemat och badplatsen. 

Deras uppgifter ska också överensstämma på fältprotokoll samt på 

analysprotokoll. Fältprotokollet ska skickas samtidigt med analysprotokollet i 

samma e-post helst. Det är också bra om ALcontrol kan skriva ut i ämnesraden på 

e-post vilken badplats det handlar om och helst resultatet av provtagningen. 

https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Miljo--Avfall/Badvatten.html
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 245                                                   Dnr 2015/00570  

Handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten inom lokalvården 
i Mariestad, Töreboda och Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

På arbetsutskottets sammanträde den 8 april 2016 (Tnau § 80/2015) fick verksamhet 
teknik i uppdrag att göra en utvärdering av kundnöjdhet gällande städet utifrån den 
städning som är beställd i de tre kommunerna. 
 
Utvärderingen presenterades för tekniska nämnden i maj 2017 (TN § 99/2017). Utifrån 
resultatet som framgick i utvärderingen gav tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag 
att upprätta en handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten 

Underlag för beslut 

Tn § 99/2017.  
 
Handlingsplan för att förbättra kundnöjdhet. 

Tjänsteskrivelse upprättad av städchef Christina Peterson och teknisk chef Michael Nordin 
”Handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten inom städverksamheten i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång”.  

 

Expedierats till: 
(Städchef Christina Peterson) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-27  
Dnr: 2015/00570   
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

 

Handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten 
inom städverksamheten i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

På arbetsutskottets sammanträde den 8 april 2016 (Tnau § 80/2015) fick 
verksamhet teknik i uppdrag att göra en utvärdering av kundnöjdhet gällande 
städet utifrån den städning som är beställd i de tre kommunerna. 
 
Utvärderingen presenterades för tekniska nämnden i maj 2017 (TN § 99/2017). 
Utifrån resultatet som framgick i utvärderingen gav tekniska nämnden 
verksamhet teknik i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att förbättra 
kundnöjdheten  

Underlag för beslut 

Tn § 99/2017.  
 
Handlingsplan för att förbättra kundnöjdhet. 

Tjänsteskrivelse upprättad av städchef Christina Peterson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten inom 
städverksamheten i Mariestad, Töreboda och Gullspång”.     

 
 

Christina Peterson 
Städchef  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Prioriterat förbättringsområde Orsaksanalys Förbättringsförslag Status När klart?

Bristfällig kommunikation från 

städledning

Vi i städledningen upplevs inte ge 

tillräckligt med information. Vikan bli bättre 

på att ge kunden information om händelser 

som påverkar dem. Längre frånvaro, 

schemaomläggning el. liknande

Införande av regelbundna möten med kund, "städråd", 

där förändringar meddelas och andra aktuella frågor 

tas upp. Städledning skall ha som rutin att meddela 

områdeschef, om tillfälliga personalförändringar  t ex 

vid sjukdom.

Rutin för meddelande 

om tillfälliga 

förändringar tas fram 

omgående. Mål är att få 

till 2 mötestillfällen/år. 

Övrig information som 

kommer upp sker 

löpande.

Tidsbokning med de 

olika verksamheterna 

skall göras senast dec-

17, inför första möte i 

början på 2018

Bristfällig kommunikation från 

städpersonal

Det upplevs av verksamheterna en 

osäkerhet och bristande servicekänsla från 

en del av vår personal

Möten, "workshops", i mindre grupper. Där går vi 

igenom service mot kund, bemötande, yrkesstolthet 

mm.

Möten är inbokade    

Q4 2017. Mål: 2 

mötestillfällen /grupp 

och termin.

Möten bokade Q4 

2017.

Bristfälligt städresultat

Upplevs smutsigt och bristfälligt städat på 

en del städområden. 

Introduktion för nyanställd personal och vikarier.   

Grundutbildning för ny och oerfaren personal.      SRY-

utbildning (yrkesbevis) till övrig personal som ej 

genomfört den. 

Introduktion sker 

redan. Mål för 

Grundutbildning 1 

gång/år. SRY 1 gång/år.

Nästa introduktion Q1-

18. Offertförfrågan för 

övriga utbildningar 

skall ske nov-dec 2017. 

Handlingsplan Kundundersökning Lokalvård 2017



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 99                                                   Dnr 2015/00570  

Kundnöjdhet inom städ i Mariestad, Töreboda och Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger i uppdrag till verksamhet 
teknik att ta fram en åtgärdsplan för att förbättra kundnöjdheten. Åtgärdsplanen ska 
återrapporteras till tekniska nämnden samt att en uppföljning av kundnöjdheten görs 
om ett år.  

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav under år 2016 (Tnau § 80/2016) verksamhet 
teknik i uppdrag att göra en utvärdering av kundnöjdhet gällande städet utifrån den 
städning som är beställd i de tre kommunerna. 
 
En webbaserad enkätundersökning genomfördes och resultatet presenterades för 
tekniska nämndens arbetsutskott som återremitterade ärendet för att göra om 
undersökning på grund av för få svaranden och att det skulle gå att särredovisa de 
respektive kommunerna i resultatet. 

Verksamhet teknik har nu genomfört en ny enkätundersökning som skiljt de olika 
kommunerna åt. En analys av resultatet pekar på att kundnöjdheten skiljer sig något 
åt mellan de tre kommunerna där man i Töreboda upplever att kvaliteten i 
städningen har minskat i och med förändring i frekvens. Analysen påvisar även att 
svarsfrekvensen är relativt låg, drygt 50 % för alla tre kommunerna. Totalt har 
enkäten gått ut till 73 kunder (enhetschefer eller liknande) och 40 stycken har svarat. 

Verksamhet teknik avser nu att ta fram en åtgärdsplan som syftar till att förbättra 
kundnöjdheten i de tre kommunerna.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

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

Underlag för beslut 

Presentation av kundnöjdhet städ Mariestad, Töreboda och Gullspång. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-05-16 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 99 (forts.)                                                  Dnr 2015/00570  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av städchef Christina Peterson och teknisk chef Michael 
Nordin ” Utvärdering av kundnöjdhet inom städ MTG”.  

 

Expedierats till: 
Städchef Christina Peterson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 244                                                   Dnr 2015/00417  

Information om förändringar i omfattning och tid för 
Stockholmsvägen etapp 3 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Stockholmsvägen etapp 3 är indelad i tre delar, 3.1–3.3, och omfattar sträckan 
Mariagatan till Madlyckevägen. Även Sjöhagaparken är en del i 
Stockholmsvägsprojektet. 

Arbetet har gått planenligt för etapperna 3.1–3.2 samt Sjöhagaparken. När arbetet 
med anslutning av Johannesbergsområdet startade vid Carlbecksvägen i slutet av 
augusti var beräknad tidsåtgång 4 veckor med omledning av passerande fordonstrafik 
under ca 3 veckor.  

 

Beskrivning tidsförlust 

Vid arbetet med anslutning av Johannesberg visade sig förutsättningarna vara mer 
bekymmersamma än förväntat. Förutsättningarna för att utföra arbetet listas nedan. 

– Befintlig vattenservis in till Johannesberg måste vara i drift under ombyggnationen. 
Den befintliga servisventilen, placerad mitt i Stockholmsvägen hindrar ombyggnation 
av dagvattenledningen som inte kan anslutas förrän vattnet byggts om. Endast ett 
körfält kan passera under stor del av byggtiden. Rundmatning av vatten saknas. 

– Efter framschaktning och friläggning av befintliga VA-ledningar visar det sig även 
att i anslutningspunkten ligger befintliga VA-ledningar i omvänd ordning med 
vattenledningen placerad direkt under spill- och dagvattenledning. 

– Befintlig spillvattenledning är i så dåligt skicka att den rasar när man tar i den. 
Risken för att dricksvatten kommer i kontakt med avloppsvatten är överhängande 
vid minsta misstag. 

– Behov av att flytta befintlig brandpost för att kunna bygga om vattenanslutningen 
samt byta planerat läge för vattenmätarbrunn. 

– Behov av att beställa till rundmatningsslinga förbi mätarbrunn för att säkerställa 
vatten till brandposter inne på Johannesbergsområdet. 

– Sprängning har behövts utföras vid byte av nedstigningsbrunnar samt för 
vattenmätarbrunn. (Ej medkalkylerat då befintlig ledningsgrav var planerad) 

– Stor omfattning på korsande kablar i flera nivåer har försvårat arbetet. 

Ursprunglig tidplan på 4 veckor, blev 9 veckor. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 244 (forts.)                                                  Dnr 2015/00417  

 
Konsekvenser i tidplanen 

I den ursprungliga tidplanen var målet att bygga om Stockholmsvägen fram till 
Madlyckevägen exklusive korsningen med Madlyckevägen.  Att tappa 5 veckor 
produktion innebär att ombyggnaden av ledningsnätet på delsträcka 3.3 till 
Madlyckevägen kommer att pågå fram till februari.  

Under mars ansluts dagvattenledningen i Madlyckevägen ner till Sjöhagaparken. 

Omgestaltning av gaturummet på Stockholmsvägen fram till Madlyckevägen kommer 
att ske under perioden april till Maj 2018 

 

Ekonomiska konsekvenser  

Kostnaden för fördröjning och tilläggsarbete bedöms vara 500 tkr inkl. tillkommande 
material och sprängning. (Total VA-budget för Stockholmsvägen etapp 3 och 
Sjöhagaparken är 16 miljoner). Verksamhet teknik bedömer att avvikelsen troligtvis 
ryms inom tilldelade medel.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om förändringar i omfattning och tid för 
Stockholmsvägen etapp 3”.  

 

Expedierats till: 
(Projektchef va/gata Johan Bengtsson) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-31  
Dnr: 2015/00417   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Information om förändringar i omfattning och tid 
för Stockholmsvägen etapp 3 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Stockholmsvägen etapp 3 är indelad i tre delar, 3.1–3.3, och omfattar sträckan 
Mariagatan till Madlyckevägen. Även Sjöhagaparken är en del i 
Stockholmsvägsprojektet. 
 
Arbetet har gått planenligt för etapperna 3.1–3.2 samt Sjöhagaparken. 
När arbetet med anslutning av Johannesbergsområdet startade vid 
Carlbecksvägen i slutet av augusti var beräknad tidsåtgång 4 veckor med 
omledning av passerande fordonstrafik under ca 3 veckor.  
 
Beskrivning tidsförlust 
Vid arbetet med anslutning av Johannesberg visade sig förutsättningarna vara 
mer bekymmersamma än förväntat. Förutsättningarna för att utföra arbetet 
listas nedan. 
 
- Befintlig vattenservis in till Johannesberg måste vara i drift under 
ombyggnationen. Den befintliga servisventilen, placerad mitt i 
Stockholmsvägen hindrar ombyggnation av dagvattenledningen som inte kan 
anslutas förrän vattnet byggts om. Endast ett körfält kan passera under stor del 
av byggtiden. Rundmatning av vatten saknas. 
 
-Efter framschaktning och friläggning av befintliga VA-ledningar visar det sig 
även att i anslutningspunkten ligger befintliga VA-ledningar i omvänd ordning 
med vattenledningen placerad direkt under spill- och dagvattenledning. 
 
-Befintlig spillvattenledning är i så dåligt skicka att den rasar när man tar i den. 
Risken för att dricksvatten kommer i kontakt med avloppsvatten är 
överhängande vid minsta misstag. 
 
- Behov av att flytta befintlig brandpost för att kunna bygga om 
 vattenanslutningen samt byta planerat läge för vattenmätarbrunn. 
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- Behov av att beställa till rundmatningsslinga förbi mätarbrunn för att 
säkerställa vatten till brandposter inne på Johannesbergsområdet. 
 
-Sprängning har behövts utföras vid byte av nedstigningsbrunnar samt för 
vattenmätarbrunn. (Ej medkalkylerat då befintlig ledningsgrav var planerad) 
 
-Stor omfattning på korsande kablar i flera nivåer har försvårat arbetet. 
 
Ursprunglig tidplan på 4 veckor, blev 9 veckor. 
 
Konsekvenser i tidplanen 
I den ursprungliga tidplanen var målet att bygga om Stockholmsvägen fram till 
Madlyckevägen exklusive korsningen med Madlyckevägen.  
Att tappa 5 veckor produktion innebär att ombyggnaden av ledningsnätet på 
delsträcka 3.3 till Madlyckevägen kommer att pågå fram till februari.  
Under mars ansluts dagvattenledningen i Madlyckevägen ner till Sjöhagaparken. 
 
Omgestaltning av gaturummet på Stockholmsvägen fram till Madlyckevägen 
kommer att ske under perioden april till Maj 2018 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Kostnaden för fördröjning och tilläggsarbete bedöms vara 500 tkr inkl. 
tillkommande material och sprängning. (Total VA-budget för Stockholmsvägen 
etapp 3 och Sjöhagaparken är 16 miljoner). Verksamhet teknik bedömer att 
avvikelsen troligtvis ryms inom tilldelade medel.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Information om förändringar i omfattning och tid för 
Stockholmsvägen etapp 3”.      
 
 

Johan Bengtsson 
Projektchef va/gata  

Michael Nordin  
Teknisk chef 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 246                                                   Dnr 2017/00429  

Parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av förslaget överlämnar förslaget till kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott i Töreboda 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda gav tekniska nämnden i uppdrag att i 
samråd med kommunledningskontoret upprätta förslag till parkering för fastigheten 
Töreboda Prästkragen 1. Uppdraget ska rapporteras till Utvecklingsutskottet den 8 
november 2017. 

Fastigheten Töreboda Prästkragen 1 är idag bebyggd med fastigheter innehållande boende 
och service av olika slag. Fastighetsägaren har inkommit med förslag till ytterligare 
byggnation av trygghetsbostäder.  

Fastigheten har idag en större parkering som avses bebyggas till viss del. De fordon som 
idag parkerar på denna tros vara dels boende och personal till verksamheten inom den 
egna fastigheten men även andra besökare till närområdet. 

Det parkeringsbehov som uppstår inom fastigheten ska i första hand lösas inom den egna 
fastigheten men kan även lösas genom köp av parkeringsplatser inom närliggande 
fastigheter. Om det parkeringsbehov som uppstår inom en fastighets verksamhet inte löses 
på ett korrekt sätt kan det skapa stora problem i omgivningen. Bilar kan börja ta gatan i 
anspråk för parkering vilket kan ställa till med problem för trafiksäkerheten. Även problem 
med framkomligheten för bland annat räddningstjänst, snöröjnings- och 
renhållningsfordon kan skapas. Vid högt tryck kan även situationer uppstå där in- och 
utfarter mer eller mindre blockeras. 

Parkering längs gator och på allmänna parkeringsplatser ska i första hand vara till för 
besökare till området. 

Verksamhet teknik har tittat på de gator och allmänna platser som finns kring fastigheten 
Töreboda Prästkragen 1 för att se på vilka möjligheter som finns för att kunna ha 
beredskap för de fordon som i dag eventuellt parkerar på fastigheten utan att det som 
primär målpunkt. 

Följande möjligheter har identifierats genom tydlig utmärkning med p-skyltar samt målning 
av p-rutor. 

 Klockaregatan (norr om Tvärgatan) – 13 platser 

 Garvaregatan (söder om Börstorpsgatan) – 19 platser 

 Frögränd – 20 platser på västra sidan samt korttidsparkering för hämtning/lämning på 
del av östra sidan 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 246 (forts.)                                                  Dnr 2017/00429  
 

Vid högt tryck på omgivande gator kan eventuellt Klockaregatan (mellan Börstorpsgatan 
och Tvärgatan) enkelriktas för att möjliggöra ytterligare ca 17 platser.  

Om ytterligare behov uppstår har en yta i västra delen av Börstorpsgatan identifierats om 
möjlig att i framtiden etablera parkering på. 

En del av gatorna ovan används redan idag för parkering men med skyltning och målning 
fås bättre effektivitet och plats för fler fordon.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Uu § 150/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1”.  

Karta parkering väster om Storgatan.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-27  
Dnr: 2017/00429   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 
1 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av förslaget överlämnar förslaget till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda gav tekniska nämnden 
i uppdrag att i samråd med kommunledningskontoret upprätta förslag till 
parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1. Uppdraget ska 
rapporteras till Utvecklingsutskottet den 8 november 2017. 
 
Fastigheten Töreboda Prästkragen 1 är idag bebyggd med fastigheter 
innehållande boende och service av olika slag. Fastighetsägaren har 
inkommit med förslag till ytterligare byggnation av trygghetsbostäder.  
 
Fastigheten har idag en större parkering som avses bebyggas till viss 
del. De fordon som idag parkerar på denna tros vara dels boende och 
personal till verksamheten inom den egna fastigheten men även andra 
besökare till närområdet. 
 
Det parkeringsbehov som uppstår inom fastigheten ska i första hand 
lösas inom den egna fastigheten men kan även lösas genom köp av 
parkeringsplatser inom närliggande fastigheter. Om det 
parkeringsbehov som uppstår inom en fastighets verksamhet inte 
löses på ett korrekt sätt kan det skapa stora problem i omgivningen. 
Bilar kan börja ta gatan i anspråk för parkering vilket kan ställa till 
med problem för trafiksäkerheten. Även problem med 
framkomligheten för bland annat räddningstjänst, snöröjnings- och 
renhållningsfordon kan skapas. Vid högt tryck kan även situationer 
uppstå där in- och utfarter mer eller mindre blockeras. 
 
Parkering längs gator och på allmänna parkeringsplatser ska i första 
hand vara till för besökare till området. 
 
Verksamhet teknik har tittat på de gator och allmänna platser som 
finns kring fastigheten Töreboda Prästkragen 1 för att se på vilka 
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möjligheter som finns för att kunna ha beredskap för de fordon som i 
dag eventuellt parkerar på fastigheten utan att det som primär 
målpunkt. 
 
Följande möjligheter har identifierats genom tydlig utmärkning med 
p-skyltar samt målning av p-rutor. 

 Klockaregatan (norr om Tvärgatan) – 13 platser 

 Garvaregatan (söder om Börstorpsgatan) – 19 platser 

 Frögränd – 20 platser på västra sidan samt korttidsparkering 
för hämtning/lämning på del av östra sidan 

 
Vid högt tryck på omgivande gator kan eventuellt Klockaregatan 
(mellan Börstorpsgatan och Tvärgatan) enkelriktas för att möjliggöra 
ytterligare ca 17 platser.  
 
Om ytterligare behov uppstår har en yta i västra delen av 
Börstorpsgatan identifierats om möjlig att i framtiden etablera 
parkering på. 
 
En del av gatorna ovan används redan idag för parkering men med 
skyltning och målning fås bättre effektivitet och plats för fler fordon.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Uu § 150/2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och 
teknisk chef Michael Nordin ”Parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 
1”.  
 
Karta parkering väster om Storgatan.     
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  
 



 

Frögränd P 
20 platser 

Frögränd P - 10 min 
5 platser 

Garvaregatan P 
19 platser 

Klockaregatan P 
13 platser 

Möjlig yta för 
parkering? 

Klockaregatan/Tvärgatan kan 
vid enkelriktat trafik 
möjliggöra för ytterligare ca 
11 + 6 parkeringsplatser 



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2 017-0 9-13

Sida

218

Uu§l50 Dnr KS 2016/0143

Parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1

Utvecklingsutskottets beslut

Utvecklingsutskottet uppdrar till tekniska nämnden atti samråd med kom-
munledningskontoret upprätta förslag till parkering för fastigheten
Töreboda Prästkragen 1. Uppdraget rapporteras till Utvecklingsutskottet
den 8 november 2017.

Sammanfattning av ärendet

Ägaren till fastigheten Töreboda Prästkragen 1 har inkommit med förslag
till byggnation av trygghetsbostäder. Förslaget tiil byggnation är på bygg-
bar mark i gällande detaljplan, dock är ändamålsbeteckningen för fastig-
heten "A", allmänt ändamål.

Utvecklingsutskottet beslutade den 11 maj 2016 att uppdra åt kommun-
ledningskontoret att upprätta plankostnadsavtal med ägaren till fastig-
heten Töreboda Prästkragen 1 och förslag till ändring av befintlig detalj-
plan för fastigheten, för ändrad markanvändning för bland annat bostäder
samt ökad bygghöjd.

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 att uppdra åt kom-
munledningskontoret att genomföra samråd under perioden 20 december
2016 - 20 januari 2017 för ändring av detaljplanen för Töreboda
Prästkragen 1, med den justeringen att byggnation medges med fem vån-
ingar (byggnadens höjd ökas med 3 meter).

Plan- och exploateringschefen skriver i tjänsteskrivelse den 23 maj 2017
att samråd har skett och att förslaget därefter har justerats. Kommunled-
ningskontoret föreslår därför att ett nytt samråd genomförs.

Utvecklingsutskottet beslutade den 31 maj 2017 bland annat att uppdra åt
kommunledningskontoret att genomföra samråd för fastigheten Töreboda
Prästkragen 1 under perioden 9 - 30 juni 2017.

Utdragsbestyrkande

;='(' B][2['



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2 017-0 9-13

Sida

219

forts. Uu § 150

Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande den 28 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 90
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 23 november 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 227
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 23 maj 2017
Plan- och exploateringschefen, Samrådshandlingar Kvarteret Prästkragen
med mera, Töreboda tätort, Töreboda kommun, Detaljplan, Planbeskriv-
ning alternativ 1 och alternativ 2 med Plankartor alternativ 1 och alterna-
tiv 2, den 30 maj 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 97

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Plan- och exploateringschefen
Sekreteraren

,f 7S 4
Utdragsbestyrkande



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 247                                                   Dnr 2017/00344  

Remiss - Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra 
Torggatan i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå medborgarförslaget 
om införande av fler övergångsställen på Östra Torggatan med hänvisning till pågående 
omgestaltning.  

Bakgrund 

Kerstin Carlsson har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om fler 
övergångsställen på Östra Torggatan. I sitt förslag beskrivs även problem med bilar som 
parkerar utan någon ordning vilket försvårar möjligheten att ta sig fram med t.ex. rollator. 

Kommunfullmäktige i Töreboda har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för 
beredning. 

Ett övergångsställe är en ordnad passage över en gata som innehåller en ”herr-
gårmanskylt” samt målning av vita ränder. På ett övergångsställe har fordonsförare 
väjningsplikt mot gående som är på, eller som just ska gå ut på, övergångsstället.  

En passage tillskillnad från ett övergångsställe innebär att möjligheten finns att korsa vägen 
t.ex. genom att kantstenar är sänkta och att anslutningar till befintliga gång- och cykelvägar 
finns men här har inte fordonsförare väjningsplikt mot gående. Som gående får avvakta 
och ha ett samspel med fordonsförarna innan man kan gå ut i gatan. 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan en passage ibland vara att föredra då det ger större säkerhet 
än ett övergångsställe. Det viktiga är att det är tillgänglighetsanpassat så att man ka sig fram 
med t.ex. rollatorer utan att risker att fastan/snubbla på trottoarkanter. 

Östra Torggatan är en av de gator som ingår i planerna för omgestaltningen av Töreboda 
centrum. Den södra delen byggdes om under våren/sommaren 2017 där gatan omformats 
till ett så kallat gångfartsområde där fordon ska framföras i gångfart på fotgängares villkor. 
Detta innebär också att kantstensvisningar har tagits bort vilket ökar tillgängligheten och 
möjligheten att korsa gatan på flera ställen. Upphöjningar har byggts för att ytterligare 
markera området och dess nya reglering.  

Den norra delen av Östra Torggatan står nu på tur för ombyggnation. Det första som nu 
kommer att ske är att vatten- och avloppsledningar i gatan bytas ut under hösten och sedan 
kommer gatan att få en ny utformning till våren. Förslag till utformning är att utöka 
parkeringsplatserna samt att skapa bra möjligheter för fotgängare och cyklister att gå längs 
med gatan. Passager för möjlighet att korsa gatan kommer att skapas i anslutning till Norra 
Torggatan samt Trädgårdsgatan/Nygatan.  

Verksamhet teknik rekommenderar att inte anlägga ytterligare övergångställen med 
hänvisning till pågående omgestaltning och föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 247 (forts.)                                                  Dnr 2017/00344  

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan i Töreboda. 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Remiss - 
Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan i Töreboda”.  

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Remiss - Medborgarförslag om fler 
övergångsställen på Östra Torggatan i Töreboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå 
medborgarförslaget om införande av fler övergångsställen på Östra Torggatan 
med hänvisning till pågående omgestaltning.    

Bakgrund 

Kerstin Carlsson har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål 
om fler övergångsställen på Östra Torggatan. I sitt förslag beskrivs även 
problem med bilar som parkerar utan någon ordning vilket försvårar 
möjligheten att ta sig fram med t.ex. rollator. 
 
Kommunfullmäktige i Töreboda har överlämnat förslaget till tekniska 
nämnden för beredning. 
 
Ett övergångsställe är en ordnad passage över en gata som innehåller en ”herr-
gårmanskylt” samt målning av vita ränder. På ett övergångsställe har 
fordonsförare väjningsplikt mot gående som är på, eller som just ska gå ut på, 
övergångsstället.  
 
En passage tillskillnad från ett övergångsställe innebär att möjligheten finns att 
korsa vägen t.ex. genom att kantstenar är sänkta och att anslutningar till 
befintliga gång- och cykelvägar finns men här har inte fordonsförare 
väjningsplikt mot gående. Som gående får avvakta och ha ett samspel med 
fordonsförarna innan man kan gå ut i gatan. 
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan en passage ibland vara att föredra då 
det ger större säkerhet än ett övergångsställe. Det viktiga är att det är 
tillgänglighetsanpassat så att man ka sig fram med t.ex. rollatorer utan 
att risker att fastan/snubbla på trottoarkanter. 
 
Östra Torggatan är en av de gator som ingår i planerna för 
omgestaltningen av Töreboda centrum. Den södra delen byggdes om 
under våren/sommaren 2017 där gatan omformats till ett så kallat 
gångfartsområde där fordon ska framföras i gångfart på fotgängares 
villkor. Detta innebär också att kantstensvisningar har tagits bort 
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vilket ökar tillgängligheten och möjligheten att korsa gatan på flera 
ställen. Upphöjningar har byggts för att ytterligare markera området 
och dess nya reglering.  
 
Den norra delen av Östra Torggatan står nu på tur för ombyggnation. 
Det första som nu kommer att ske är att vatten- och avloppsledningar 
i gatan bytas ut under hösten och sedan kommer gatan att få en ny 
utformning till våren. Förslag till utformning är att utöka 
parkeringsplatserna samt att skapa bra möjligheter för fotgängare och 
cyklister att gå längs med gatan. Passager för möjlighet att korsa gatan 
kommer att skapas i anslutning till Norra Torggatan samt 
Trädgårdsgatan/Nygatan.  
 
Verksamhet teknik rekommenderar att inte anlägga ytterligare 
övergångställen med hänvisning till pågående omgestaltning och 
föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan i 
Töreboda. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Remiss - 
Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan i Töreboda”.      
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige i Töreboda 



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Sida

194

Uu § 134 Dnr KS 2017/0200

Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan

Utvecklingsutskottets beslut

Medborgarförslaget remitteras till tekniska nämnden och kommunled-
ningskontoret för utredning och yttrande senast den 22 november 2017.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om fler övergångsställen på Östra
Torggatan 1-2 Rådhuset - Torget. Det föreslås att kommunen gör fler
övergångsställen, och kanske på fler platser än de som nämns i medborg-
arförslaget, för att minimera olyckor.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 maj 2017, § 69

Expedieras till;
Ingivaren
Tekniska nämnden

Kommunchefen

Plan- och exploateringschefen
Sekreteraren

Utdragsbestyrkande

?a ,,,?
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TöREBODA KOMMUN

TÖREBODA KOMMUN

2017 -05- p 4

f Dnr 1
Medborgarförslag
Sida 1 av 2

Namnteckning (l/y' ] ,//"

r '/

I Namnförtydligande
l

l

Skicka eller lämnas in till Kommunledningskontoret
Postadress: Besöksadress Telefon Fax Hemsida E-postadress
Box 83 Börstorpsgatan 1 0506-180 00 0506-180 21 www.toreboda.se kommunen@toreboda.se
545 22 Töreboda Töreboda

-pS, %, ('» ,-'siFrå4 ,L4y ?!p:';t: a hs< w ' rswDatum (%0%% (,Th IJ U
Namn - L---'--- --- --'- -'-"-

( ts . % .!'T'} ('s ':'l
'Ama.ssu % " r '-'?,,B'y '1 ( ' ummra'lb OD 'ota&Å
(Y'5:: 'o' %5 5 'Telefon arbete Mobil    '- ' '

C>'r G '3 ab FS 3 opa äry 6
E-postadrbss -' -" - -- - -'- -

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

h'« - B,Th J«y(nqc':&X, 5t4a,!Cc lY 1.

Motivering (-Här kan difi IÄmna en mer un6rlig beskrivning'aV ditt mea6;o'rgarförslag. Monföra gärna
varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)

.»ö, I .'>l',s<L':,>hC,j'y 'QJil'La 'i! L



SAMTYCKE OCH INFORMAT?ON ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas som ett samtycke till
personuppgiffsbehandling enligt personuppgiffslagen (PuL).
Den personuppgiftsansvariges identitet:
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Adress: Box 83, 545 22 Töreboda
Telefon: 0506-180 00 vx

E-post: kommunen@toreboda.se
Ändamålet med behandlingen
Behandla ett medborgarförslag
Kategorier av uppgifter som ska behandlas
Namn, adress, telefonnummer
Kategorier av mottagare av uppgifterna
Kommunanställd personal och politiker.
Rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Frivilligt
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för
handläggning av ärendet.
Registerutdrag
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till
oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.



Bilaga till Medborgarförslag i Töreboda Kommun

Från Kerstin Carlsson.

Bilaga nr. 1

Flera övergångsställen på Östra Torggatan Rådhuset - Torget
Ö:a Torggat. 1- 2

Det kanske finns fler övergångar som är befogade.

Kungsgatan som tillhör Vägverket bör Töreboda Kommun påverka så att

övergångsställe blir mellan N:a Torggatan östra ände mot parkeringsplatsen

på andra sidan.

Bilaga nr. 2

Vi är många äldre som snart inte vågar gå ut i centrum där bilar står parkerade

utan någon ordning, särskilt på torsdagar trots att polisbil står parkerad vid

Kommunhuset. Har man rollator går det inte så fort att passera en gata, det är

många invånare som är uppe i åldrarna 80 - 90 år även de ska ju ha en

möjlighet att vistas ute utan att riskera livet, ungdomen flyr till andra orter.

När nu kommunen har gjort en del förändringar i gatorna tänk till och gör flera

övergångsställe för att minimera olyckor.

Själv tycker jag att Töreboda Kommun gör mycket bra samt även pryder upp

med t.ex. fina blomstergrupper m.m. som Ni är ganska ensamma om. Vi skall

tillsammans njuta av sommaren och den tid vi har kvar, tycker vi har rätt till

detta efter ett långt arbetssamt liv. Det är många medborgare med mig som

önskar och hoppas på att Ni lyssnar på förslag.

Vänligen medborgare K@rstin Qarlssond',V:2'q:2,Vfi277
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Förslag till detaljplan för del av Ullervad 31:1, 
Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av samrådshandlingarna och har följande att 
yttra: 
Planen avser en mindre grupp fastigheter utan koppling till andra kommunala 
gator eller annan kommunal service varvid tekniska nämnden ställer sig 
frågande till valet av anläggande av kommunal allmän gata inom området. Här 
skulle ett alternativ med bebyggelse och gator som kvartersmark vara lämpligt.  
Anläggande av kommunala gator och allmänna platser innebär ökade drift-, 
skötsel och underhållskostnader vilket bör beskrivas.  
Enligt planförslaget ska GA:1, där kommunen har nyttjanderättsavtal med visst 
skötselansvar (NYT-008), upphävas. Här måste framtida kostnader för 
gatuavdelningen vid ett upphävande och övertagande utredas innan 
genomförande.  
I planförslaget framgår det att dagvattnet eventuellt kan avledas till diken, vilket 
är ett bra sätt att fördröja dagvattnet lokalt inom planområdet, det är dock av 
vikt att skötselansvaret för dessa utreds innan planens antagande. Det är 
önskvärt att möjligheterna till att, på ett kostnadseffektivt sätt, anlägga 
ledningsnät för spill- och dagvattenledningar inom området utreds innan 
planens antagande. Detta för att undvika fördyrande åtgärder vid byggnation av 
ledningsnät som lätt skulle kunna avhjälpas genom mindre justeringar av 
fastighetsgränser och/eller gatunätets position eller höjdsättning på 
fastigheterna.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 25 oktober 2017 att rubricerad detaljplan ska bli 
föremål för samråd.  
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för nya bostäder i närhet 
till Mariestad samtidigt som detaljplanen syftar till att öka trafiksäkerheten på 
Ullervadsvägen där den ansluter i planområdet.   

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar förslag till detaljplan för del av Ullervad 31:1, Mariestads 
kommun     
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Amanda Haglind 
Handläggare 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestads kommun  
 



  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2017 att rubricerad detaljplan ska bli föremål för 

samråd. 

 

Huvudsyftet med detaljplanen för del av Ullervad 31:1 är att skapa byggrätter för nya 

bostäder i närhet till Mariestad. Detaljplanens syfte är även att öka trafiksäkerheten på 

Ullervadsvägen där den ansluter i planområdet. 

 

Ullervad ligger strax utanför Mariestads centralort och är en populär plats att bo på, här 

finns både förskola och grundskola samtidigt som det är nära in till Mariestad och E20. 

Eftersom Ullervad är en tätort på landsbygden finns här det ovan nämnda men även det 

som hör landsbygden till i form av jordbruk, djurhållning, öppna kulturlandskap och 

natur. 

 

Den ännu gällande översiktsplanen från 2003 pekar ut Ullervad som lämplig för fortsatt 

bebyggelseutveckling. Kommunen håller nu på att revidera översiktsplanen och även i 

detta arbete pekas Ullervad ut som viktigt förtätningsobjekt. 

 

Detaljplaneförslaget överensstämmer med intentionerna i ovan nämnda handlingar. 

 

Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. De olika stegen redovisas nedan: 

 

Samråd - dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Syftet 

med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och 

påverkan. 

Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en 

samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 

Granskning - dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar allmänhet med flera. 

Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett 

utlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Om förslaget ändras 

väsentligt sker ny granskning. 

Antagande - Planen antas av Kommunfullmäktige. 
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Laga kraft - Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre 

instanserna vinner detaljplanen laga kraft. Den är därmed den gällande regleringen av 

markanvändning och byggande. Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen 

inleds. 

Planförslaget finns tillgängligt på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad (vardagar 7.45 - 

16.30). Alla handlingar finns även på www.mariestad.se (under Bygga & Bo/Stadsplanering/ 

Detaljplaner). 

 

Vid svårighet att granska planhandlingarna genom ovanstående källor, kontakta 

stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501- 75 50 00. 

 

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se 

alternativt via brev till:  

Kommunstyrelsen 

Mariestads kommun 

542 86 Mariestad 

 

Synpunkter ska ha inkommit till kommunen senast den 24 november 2017 . 

 

 

 
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 

Stadsplaneavdelningen 
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Detaljplan för 

del av Ullervad 31:1
Ullervad, Mariestads kommun



Planförfattare: Hanna Asp, 
planarkitekt, Mariestads kommun
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En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken 
användning av mark och vatten som är tillåten inom ett visst område. 
Alla bestämmelser på plankartan har en hänvisning till lagstöd i Plan- och 
bygglagen (PBL).

Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken 
typ av bebyggelse eller verksamhet som är tillåten samt hur byggnaderna 
och omgivningen ska se ut. Det är bara kommunen som kan besluta att 
ta fram och anta en detaljplan, detta kallas för kommunalt planmonopol. 

En detaljplan är ett bestämt område på en plankarta. I plankartan beskrivs 
det med linjer, symboler och bestämmelser vad som får eller inte får göras. 
Plankartan är det dokument i detaljplanen som är juridiskt bindande.

Till detaljplanen hör även en planbeskrivning som mer utförligt förklarar 
syfte, innehåll och genomförande av planen. Det är den här handlingen.

Processen för framtagande av detaljplaner styrs av kapitel 5 i Plan- och 
bygglagen (PBL). Om kommunen bedömer att det behövs, för att 
underlätta detaljplanearbetet, tas ett särskilt program fram. Samråd 
sker med myndigheter, allmänhet och andra berörda. När eventuellt 
planprogram har samråtts inleds upprättandet av detaljplanen i vilken 
områdets framtida markanvändning regleras. Detaljplanen genomgår  era 
steg där det är möjligt för myndigheter, allmänhet och andra berörda att 
lämna synpunkter.

Planprocessens delar illustreras i nedanstående  gur, just nu är det samråd.

Huvudsyftet med detaljplanen för del av Ullervad 31:1 är att skapa 
byggrätter för nya bostäder i närhet till Mariestad. Detaljplanens syfte 
är även att öka tra  ksäkerheten på Ullervadsvägen där den ansluter i 
planområdet.

Planprocessen.

ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN
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Ullervad ligger strax utanför Mariestads centralort och är en populär plats 
att bo på, här  nns både förskola och grundskola samtidigt som det är nära 
in till Mariestad och E20. Eftersom Ullervad är en tätort på landsbygden 
 nns här det ovan nämnda men även det som hör landsbygden till i form 

av jordbruk, djurhållning, öppna kulturlandskap och natur. 

Den ännu gällande översiktsplanen från 2003 pekar ut Ullervad som 
lämplig för fortsatt bebyggelseutveckling. Kommunen håller nu på att 
revidera översiktsplanen och även i detta arbete pekas Ullervad ut som 
viktigt förtätningsobjekt.

Detaljplaneförslaget överensstämmer med tankarna i ovan nämnda handlingar.

Planen omfattar denna planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, 
grundkarta och fastighetsförteckning samt behovsbedömning för 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-16 att en detaljplan 
för del av Ullervad 31:1 ska tas fram. Detaljplanen upprättas med stan-
dardförfarande enligt reglerna i PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1:a ja-
nuari 2015.

Planområdet ligger i norra Ullervad och avgränsas av Ullervadsvägen i öst, 
be  ntlig bebyggelse i norr, betesmark i söder samt jordbruksmark i väster. 
Avståndet till centrum är cirka fem kilometer. Planområdet omfattar ca 
2,6 hektar. Se plankarta nedan samt karta på nästa sida.

Plankartan över området, samrådsförslag.
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Planområdets placering.
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Ullervad är en tätort på landsbygden där det både  nns boende och 
viss service men även det som hör landsbygden till i form av lantbruk, 
djurhållning, öppna kulturlandskap och natur. Ullervad är mycket populärt 
för boende då allt det som nämns ovan  nns samtidigt som det är nära till 
Mariestad och E20. Att hitta nya områden för bostäder i Ullervad är inte 
lätt och planområdet är ett av få där detta anses möjligt i nuläget. Norr om 
planområdet  nns en gård vars marker idag betas av nötdjur. Detta är en 
potentiell intressekon  ikt men kommunen bedömmer att det inte är något 
problem. Läs mer på sid 14 under Djurhållning.

Planförslaget innebär en mindre förtätning i norra Ullervad. 

Syftet med detaljplanen är att skapa  er bostadsfastigheter för villabebyggelse 
i Ullervad. Området ligger strategiskt nära både Mariestad och E20. 

Föreslagna fastighetsstorlekar varierar från 700 kvm upp till 1200 kvm. 
Gränserna i plankartan är inte fastställda utan illustrerar tänkt indelning 
av tomter i området. Nockhöjden är satt till 8 meter vilket möjliggör 
bebyggelse upp till två våningar.

Mellan tomter och gata har 5 meter förgårdsmark prickats, det betyder 
att här får inga byggnader uppföras. Detta för att bland annat skapa ett 
sammanhållet gaturum. Parkering ska i huvudsak ske på den egna fastig-
heten, med 5 meter förgårdsmark  nns plats att lösa parkeringbehovet 
inom egen tomt. Utöver denna bestämmelse får inte friliggande 
huvudbyggnad placeras närmre övriga fastighetsgränser än 4 meter. För 
komplementbyggnader gäller 1,5 meter. Undantaget är sammanbyggda 
huvudbyggnader över fastighetsgräns såsom par-, rad- och kedjehus samt 
komplementbyggnader.

Exploateringsgraden är 30% och innefattar både huvudbyggnad 
och komplementbyggnader. Förutom friliggande villor tillåts även 
sammanbyggda hus såsom par-, rad- och kedjehus.

Idag utgörs området av betesmark som till viss del är beväxt med större 
träd och till viss del öppen. Den nordöstra delen av området är sumpig och 
till stor del beväxt med tätare slyvegetation. Marken inom planområdet 
sluttar naturligt mot väster. Inom och utanför området  nns ett  ertal 
stenmurar i varierande skick som är tänkta att bevaras. Grova, gamla träd 
är betydelsefulla för insekter som lever under bark eller i ved, för åtskilliga 
bobyggande fågelarter, och som växtplats för stamlevande lavar. Det  nns 
någon enstaka grov björk som kommer mätas in till granskningsskedet.

Öppna diken, även kallat småvatten och våtmark, inom jordbruksmark är 
skyddade enligt det generella biotopskyddet. Bäckar och diken har ofta höga 
värden genom att de fungerar som livsmiljöer, spridningskorridorer och ledlin-
jer för djur- och växtliv i landskapet. När meandrande bäckar rätas ut, öppna 
diken ersätts med rörledningar och vattensamlingar fylls igen så försvinner för-
utsättningarna för de växt- och djurarter i jordbrukslandskapet som är beroen-
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de av dessa biotoper. Dessutom försämras de naturliga vattendragens renande 
eff ekt genom minskad möjlighet till upptag av näringsämnen.

Inom detaljplaneområdet förekommer  era öppna diken. Ett av dessa kom-
mer tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Kommunens inriktning och ambi-
tion är att återskapa biotopen småvatten och våtmark i jordbruksmark, i minst 
motsvarande storlek och om möjligt tillskapa ett större (längre) dike samt yt-
terligare åtgärder för omhändertagande av dagvatten. Inom planområdet kan 
det vid behov tillskapas ytterligare öppna diken inom Naturmark, dessa kan då 
lämpligtvis fungera för att även ta upp dagvatten från området.

Grönstrukturen inom detaljplaneområdet kommer efter utbyggnad att 
utgöras av villaträdgårdar samt naturmark.

Utanför planområdet kan det även fortsatt förekomma betande djur.

Mariestads kommun eftersträvar att bli en mer hållbar kommun. Enligt 
vår Vision 2030 ska vi bland annat bli ett internationellt modellområde. 
Ett led i detta är att öka det hållbara byggandet. Exempel på åtgärder är 
solceller, plusenergihus med mera. 

Solceller

Solceller har historiskt sett varit dyra och har mest använts på platser som 
inte nås av elnätet, exempelvis sommarstugor, satelliter och fyrar. Priset 
för solceller har dock sjunkit kraftigt till följd av teknikutveckling och en 
utbyggnad av produktionskapaciteten i världen.

Än så länge står solceller för mindre än 0,1 procent av den totala 
elanvändningen i Sverige. Men Energimyndigheten bedömer att det går att 
öka andelen upp till 10 procent till år 2040. Solcellskapaciteten i Sverige har 
ökat stadigt under senare år. År 2013 monterades nya solceller motsvarande 
19 MW, 2014 växte siff ran till 36 MW – och 2015 installerades 47 nya MW. 
Totalt sett har Sverige en sammanlagd solcellskapacitet om drygt 120 MW.

I mars 2017 meddelade regeringen att Boverket får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för undantag från bygglovskravet när det gäller bland 
annat solceller.

Plusenergihus

Ett plusenergihus är ett hus som producerar mer energi än vad det gör av 
med. Huset innehåller  era energieff ektiva komponenter och kan konstant 
självförsörja med energi till uppvärmning, varmvatten och hushållsel. 
Plusenergihus har yttre tillförsel av energi i jämförelse med passivhus som 
till större delen värmer upp sig själv. Energin tas upp med hjälp av en 
förnybar källa, vanligast är solceller.

Huvuddelen av det off entliga och kommersiella serviceutbudet åter  nns i 
Mariestads centrala delar, cirka fem kilometer norr om planområdet. 
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På gångavstånd från planerat bostadsområde  nns den nyrenoverade 
förskolan Vävaren. Förutom denna  nns ytterligare en förskola och F-6 
skola i Ullervad.

Att människor med olika typer av funktionsnedsättning och ålder ska 
vara fullt delaktiga i samhällslivet ska beaktas vid nybyggnation. Ytor ska 
vara tillgängliga, trygga och användbara för alla så långt det är möjligt. 
Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet, allt från den faktiska 
framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergi eller sådant som 
kan skapa känsla av otrygghet som dålig belysning eller skötsel.

Byggnaderna bör i övrigt utformas så att de kan användas av personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Separat gång- och cykelväg (gc) mot Ullervad ansluter till området i söder. 
Förslagsvis så kortas denna ner något till förmån för en mer tra  ksäker utfart. 
För färd in mot Mariestad hänvisas till den enskilda väg som går norrut från 
planområdet, i slutet på denna  nns separat gc-väg in till Mariestad. 

Planområdet ansluts till Ullervadsvägen (väg 2957) där Tra  kverket 
är väghållare. Norr om planområdet  nns ett område som kallas Fors, 
detta område har en enskild väg som ansluter till Ullervadsvägen på två 
ställen. Kommuen är väghållare för denna väg eftersom gc-sträckningen 
Mariestad-Ullervad går längs den här vägen (nyttjanderättsavtal NYT-
008). Den södra anslutningen ligger inom planområdet. Tra  ksituationen 
vid denna plats är inte säker. Kommunen föreslår därför att detta åtgärdas 
i samband med exploateringen av Ullervad 31:1. Planförslaget är följande 
för tra  ksituationen:

Föreslagen lösning på trafi ksituationen. 
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Vägen inom Fors är samfälld (S 102) och har även en gemensamhetsan-
läggning (Fors GA:1). Avtal för den samfällda marken är inte klart, detta 
utarbetas tillsammans med berörda under planarbetets gång. Kommunens 
inriktning är att upphäva GA:1 eftersom det är kommunen som sköter 
vägen enligt avtal från 1992.

Körvägar ska utformas för minst belastningsklass 2 och bör vara minst 5,5 
meter bred där körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering 
tillåts måste vägen vara bredare. Gaturummet ska ha en fri höjd på 
4,7 meter. Återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. 
Vändplansradien behöver därför vara minst 7,5 meter, helst 9 meter, med 
en hinderfri remsa på 1,5 meter runt. Ett alternativ till detta kan vara en 
vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. 
Körvägen ska i övrigt ha fri sikt och god framkomlighet, vara snöröjd och 
halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Boendeparkering sker på kvartersmark. Parkeringslösning ska därför 
redovisas i samband med bygglovsansökan.

Parkering bör även tillåtas längs gatan.

Västtra  ks buss linje 510 och 514 tra  kerar Ullervadsvägen och närmsta 
hållplats ligger strax söder om planområdet.

Avfallshanteringen inom planområdet ska samordnas som gemensam-
hetsanläggning. Placering av detta sker inom utmärkt E-område på 
plankartan. Utformning sker i samråd med kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Området kommer ingå i kommunens utökade verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten och ansluts till kommunens vatten- och avloppsnät. 

Mariestads kommun arbetar för att förbättra omhändertagande och rening 
av dagvatten innan det når Tidan och Vänern.

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man 
vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och 
stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och 
is. För att minska uppkomsten av dagvatten kan man omhänderta det lokalt 
(LOD) på den egna tomten eller fördröja dagvattnet innan det kopplas på 
dagvattenledningen. Detta är viktigt för att undvika översvämningar och 
att orenat dagvatten leds direkt till Tidan och Vänern. Förslag på lösningar 
visas i illustrationer intill. Möjlighet  nns att få bidrag från kommunen för 
lokala lösningar. Som ett led i hållbart byggande arbetar kommunen nu 
med att uppdatera dagvattenpolicyn.

Stenkista är ett exempel på LOD.

Utkastare för dagvatten.

Uppsamlat takvatten för 
bevattning.

Grönt tak i form av 
sedummatta.
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Dagvatten från bostadsfastigheterna får ej avledas via spillvattennätet. 
Kommunen ställer därför krav på fastighetsägarna att separera dagvattnet 
från spillvattnet. 

Området kommer ingå i kommunens utökade verksamhetsområde för 
dagvatten.

Anläggning av våtmarker och rening av dagvatten är anmälningspliktig 
verksamhet.

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har en gemensam Ener-
gi- och klimatplan. I planen  nns övergripande mål samt mål kring trans-
porter, uppvärmning och minskad elanvändning. Det som berör planom-
rådet är framför allt målet gällande uppvärmning:

• Vid överlåtande av kommunal mark för bostadsbyggnation ska an-
vändande av lågenergihus stimuleras.

Byggnader behöver anpassas efter lokala förhållanden för att undvika 
onödig energiförbrukning. Byggnadsutformning, teknik och material 
behöver väljas så att energieff ektivitet främjas. Det behövs ett långsiktigt 
tänkande där inledande investeringskostnader ställs mot kostnader under 
byggnaders livscykel.

Planeringen av be  ntliga och nytillkommande områden behöver göras så 
att de så långt som möjligt styrs bort från fossilbränslebaserad uppvärmning. 
De nya hus som byggs bör utformas med rätt metoder och materialval 
så energibesparning och energiåtervinning kan ske. All byggnation ska 
eftersträva de rekommendationer som anges i energi- och klimatplanen.

Bebyggelsen kommer att kopplas till ny transformatorstation inom 
markerat E-område.

Ledningsrätt 1680-250.1 (Lr 64) går genom planområdet. Inom 
planområdet nyttjas inte ledningsrätten och kommer därför upphävas, 
utanför planområdet nyttjas ledningsrätten för jordkabel och kommer ligga 
kvar. I planförslaget ligger byggrätter för bostäder över den outnyttjade 
ledningsrätten.

Alla ledningar ska så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet 
ledningsstråk. 

Ledningsägare till kabelstråk ska kontaktas tidigt vid eventuell omdragning 
eller liknande i samband med exploatering.

Räddningstjänstens behov av framkomlighet ska beaktas i samband med 
projektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning av bygg-
nader som inte kan nås på annat sätt, samt behov av brandposter och släck-
vatten enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76. Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg har tagit fram ett PM för hur brandvattenförsörjningen 
ska ske inom medlemskommunerna.
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Det  nns 16 nationella och ett antal regional miljömål som är till för att 
skapa ett mer hållbart samhälle. Mariestads kommun har tolkat miljömålen 
och formulerat dem så att de är tillämpbara i det lokala miljömålsarbetet.

Planförslaget som helhet bedöms inte motverka något av miljömålen.

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som är inskrivet 
i miljöbalken 5 kapitel med syfte att komma till rätta med miljöpåverkan 
från diff usa utsläppskällor som till exempel tra  k och jordbruk. 

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) 
för utomhusluft, buller och vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm kan 
anges som en halt eller ett värde men kan även beskrivas i ord.

I den årliga rapporten Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång  nns 
utförliga mätningar och värden för utomhusluft, vattenförekomster och 
buller. Det  nns även en miljökvalitetsnorm för Vänern – Värmlandssjöns 
vatten med God ekologisk status 2015. 

Planområdet avvattnas till Tidan och genom eff ektiv rening och 
fördröjning bedöms planförslaget inte medföra överskridanden av gällande 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken.

Skaraborgs kommunalförbund har i samverkan med bland annat Västtra  k, 
Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Skaraborg tagit fram 
dokumentet Målbild för kollektivtra  ken år 2025 i Skaraborg. 

Målbilden utgår från att resorna med kollektivtra  ken ska öka med 
50 % fram till år 2025. För att uppnå detta mål bör samhällsplanering 
i kommunerna ske utifrån kollektivtra  kens förutsättningar, där 
infrastruktur och bebyggelse gör det enklare för resenärerna att välja 
kollektivtra  k än bil.

I anslutning till planområdet  nns gång- och cykelväg söder ut genom 
Ullervad samt möjlighet att cykla in till Mariestad. Busshållplats för buss 
510 och 514  nns strax söder om planområdet längs Ullervadsvägen.

2010 antog Mariestad en ny kommunövergripande vision som uttrycker en 
önskan om hur kommunen skulle kunna se ut år 2030. Visionen ska vara 
ledande i både stora och små beslut gällande vad kommunen ska lägga tid, 
pengar och andra resurser på. Den är därför viktig i kommunens interna 
målstyrning men förhoppningen är att visionen även ska inspirera andra 
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att vara med och skapa framtidens Mariestad, såväl enskilda medborgare 
som företag, grupper och organisationer. 

Visionens fem byggstenar är; den stolta sjöstaden, centrum för 
trädgårdens hantverk, ledande inom hantverkets akademi, internationellt 
modellområde och en naturlig mötesplats.

Planen bedöms inte stå i kon  ikt med kommunens vision utan medverkar 
till att visionen uppfylls.

Det pågår arbete med en ny översiktsplan för kommunen. I det förslaget 
pekas Ullervad ut som området för förtätning med ny bostadsbebyggelse.

Den fortfarande gällande översiktsplanen för Mariestads kommun 
antogs 2003. Det övergripande syftet med översiktsplanen är att styra 
kommunens önskade utveckling, främst för att  er ska vilja bo och verka 
i kommunen. Översiktsplanen anger fem prioriterade insatsområden, 
bland annat attraktivt boende.

Planförslaget bedöms ej stå i kon  ikt med gällande översiktsplan eller 
förslaget till ny översiktsplan.

Vänerskärgården med Kinnekulle utsågs till biosfärområde av Unesco den 
2 juni 2010. Detta är ett samarbete mellan de tre kommunerna Mariestad, 
Götene och Lidköping. Biosfärområden ska vara föregångare när det gäller 
forskning, utveckling och initiativ i syfte att stärka långsiktig hållbarhet. 
Biosfärområdet ska verka för att:

• Främja en långsiktig utveckling, baserad på områdets natur- och 
kulturmiljökvaliteter, som kan ge nya inkomstmöjligheter för areella 
näringar, besöksnäring, lokala aktörer och många  er.

• Förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden. 

• Öka tillgången för närboende och besökare till goda natur-, kultur- 
och rekreationsmiljöer både på land och i vatten. 

• Främja hållbar utveckling av areella näringar och näringsliv kopplat 
till nyttjande av biologisk mångfald och kulturmiljö.

• Skapa en större samverkan mellan lokal kunskap, forskning, utbildning 
och näringsliv.

Planen bedöms inte stå i kon  ikt med biosfär eller hållbar utveckling.

Området är ej planlagt sedan tidigare. 

Planområdet sluttar i huvudsak västerut. Området har varierande 
markhöjder på +60 till +72 meter (RH200).
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Marken utgörs främst av morän med litet inslag av sand, lera och berg.

Mariestads klimat påverkas av Vänern, vilken jämnar ut temperaturerna 
och gör vintrarna mildare och somrarna svalare. Årsnederbörden varierar 
mellan 500-600 millimeter och härskande vindriktning är sydvästlig.

Landsbygden i Skaraborg är till stor del ett levande odlingslandskap. I dagens 
lantbruk uppstår både positiva och negativa eff ekter för omgivningen. Den 
som söker sig till denna levande miljö för att bosätta sig permanent måste 
vara medveten om dessa eff ekter och se dem som givna förutsättningar. 
Fastigheten direkt norr om planområdet (Fors 6:2) är en gård som till 
stor del betas av nötkreatur. Det är dock ingen stallverksamhet på själva 
gården utan betesmarkerna arrenderas ut till andra djurägare. Även själva 
fastigheten för planförslaget (Ullervad 31:1) betas i dagsläget.

Djurhållning kräver betesmarker, stallar, förvaringsutrymmen för foder 
och gödselanläggningar. De störningar som kan uppstå i samband med 
djurhållning är lukt (gödsel, foder och ventilation från stallar), ansamling 
av  ugor och insekter samt buller (  äktar, maskiner och redskap). Dessa 
störningar går bara delvis att eliminera och är därför något som man måste 
räkna med i viss omfattning på en levande landsbygd.

Det  nns inte någon enhetlig bedömningsgrund i Sverige för hur frågan 
om samhällsplanering och lantbruk ska hanteras och vilka avstånd som 
är rimliga. I en kunskapsöversikt som Länsstyrelsen i Blekinge län tagit 
fram bedömmer man dock att beteshagar kan ligga intill bostäder och 
att det främst är stallar och gödselanläggningar som kräver respektavstånd 
(Djurhållning och bostäder, 2008).

Inom lantbruket är det framför allt gödsel, djur och foder som avger lukt. 
Djur och foder luktar i sammanhanget lite och leder sällan till obehag och 
besvär. Gödsel och ventilationsluft från stallar kan däremot orsaka obehag. 

Det  nns inga stallar eller gödselanläggning i närheten av planområdet.

Miljömedicinska enheten vid Stockholms läns landsting har genomfört 
studier för att öka kunskapen om allergenernas spridningsförhållanden. 
Av dessa framgår bland annat att den luftburna spridningen i utomhusluft 
är relativt begränsad och att den huvudsakliga allergenspridningen sker via 
människor. Hästar och katter har förhållandevis starka allergener medan 
nötkreatur och får inte utmärker sig med störande egenskaper.

Djuren som betar i närheten av planområdet är nötkreatur, avståndet till 
närmsta beteshage är minst 50 meter.
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Kommunen anser att boende kan skapas i närhet till pågående djurhållning. 
Området är lantligt och det är framförallt en av de stora kvaliteterna i 
Ullervad. På Fors 6:2  nns beteshage som går över fastighetsgränsen till 
Ullervad 31:1, denna kommer ej nyttjas mer när området exploateras 
och arrendeavtalet sägs upp. Ytterligare beteshage  nns 50 meter norr om 
planområdet. I detaljplaneförslaget är ett naturområde på 10 meter mellan 
nya bostadsfastigheter och fastighetsgränsen till Fors 6:2 inlagt för att öka 
avståndet ytterligare.

Planförslaget medger omkring 15 stycken fastigheter. Dessa är inpassade 
i kulturlandskapet med syfte att bevara värdefull betesmark och äldre 
stenmurar i så stor utsträckning som möjligt. Bostadsfastigheterna 
kan skjutas mer söderut för att öka avståndet till Fors 6:2 men då får 
betesmarken och stenmurarna istället tas bort alternativt så får antalet nya 
fastigheter minskas.

Sammantaget innebär detta att kommunen anser att det är möjligt 
att planera för nya fastigheter i området men det i närheten av de nya 
bostäderna kommer förekomma djur vilket man som boende här måste 
acceptera.

Enligt lövskogsinventeringen så är det måttliga värden (klass 3). Det  nns 
en del grova ekar (stamdiameter >60cm) som noteras som värdefulla. Inom 
planområdet  nns ingen av dessa ekar men precis utanför i nordöstra delen 
har en ek mätts in. Detta eftersom den kan behöva skyddas när den nya 
vägsträckningen utförs. En del grova björkar har noterats, dessa kommer 
mätas in till granskningsskedet.

En sökning i Artdatabankens databas visade inte på några fynd av rödlistade arter.

Det  nns värdefull betesmark (Jordbruksverkets inventering) omedelbart 
sydväst om planområdet. Betesmarken föreslås även fortsatt att betas.

Marken inom området klassas som lågradonmark, vilket innebär att inga 
radonskyddande åtgärder krävs i samband med uppförande av bostäder.

Dagvatten anses vara den huvudsakliga föroreningskällan till sjöar och 
vattendrag i och i närheten av städer. Planområdet avvattnas till Tidan. 
För att minska uppkomsten av dagvatten eftersträvas att så små ytor som 
möjligt hårdgörs. Området får inte ge upphov till ett större utsläpp av 
dagvatten än det som släpps från området innan exploatering. 

Utförd spridningsberäkning visar inte på några problem med luft-
föroreningar i området.
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Genomförandet av föreslagen detaljplan medför ytterligare belastning av 
tra  ken inom och angränsande till planområdet. Inom området eftersom 
det idag inte är utbyggt samt till planområdet via Ullervadsvägen. 

Planområdet bedöms klara de riktvärden som anges i förordning 2017:359 
om tra  kbuller vid bostadsbyggande enligt nedan:

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden

• För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret 
inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 
fasad.

Utförd tra  kmätning på väg 2957 är från 2011 och visar på ÅDT 
1090. Uppräknat blir det för år 2017 ÅDT 1157 (ökning med 1%/år). 
Tillkommande bebyggelse enligt planförslaget är 10-15 fastigheter. Detta 
beräknas generera ytterligare cirka 50-75 fordonsför  yttningar/dygn. 
Vilket ger en ÅDT på strax över 1200 vilket är en ökning om cirka 4,5%. 
Tillkommande tra  krörelser kommer med stor sannolikhet att till stor del 
röra sig norrut mot Mariestad men givetvis även söder ut då förskola och 
skola ligger här.

Eftersom tra  ksituationen inte är bra idag bör ett genomförande av 
planförslaget medföra en förbättring eftersom en förändrad vägdragning 
föreslås.

På Ullervad 31:1 och den intilliggande fastigheten Fors 6:2 (norr om 
planområdet) förekommer betande djur. Kommunen bedömmer dock att 
detta inte är ett problem för planering av bostäder. Läs mer på sid 14 under 
Djurhållning.

Det  nns inga andra verksamheter i närheten som kan störa den planerade 
bebyggelsen. Detaljplanens genomförande bedöms inte heller orsaka 
störningar för omgivningen.

Klimatförändringar förutspås orsaka havsnivåhöjning och  er extrema 
vädersituationer, vilket ökar risken för översvämningar som antas komma 
oftare och bli allt värre. Detta gör det nödvändigt att anpassa planering 
och byggande till dessa förväntade förutsättningar.

Mariestads dimensionerande höjd för översvämningsrisk vid Vänern är 
enligt Länsstyrelsen +47,47 i RH2000. Då planerat område ligger på 
+60,00 till +72,00 i RH2000 och på betryggande avstånd från Vänern 
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och Tidan bedöms området osannolikt påverkas av stigande vattennivåer. 

De risker som klimatförändringar kan innebära för planområdet bedöms 
i första hand vara förknippade med kraftiga skyfall. Genom förebyggande 
åtgärder kan sannolikheten minska för att en översvämning inträff ar och 
även minska utbredning om den inträff ar. För att sannolikhetsreducera 
mot översvämningar orsakade av kraftiga regn bör man inom planområdet 
anlägga dagvattenmagasin och använda sig av olika typer av vegetation 
för att absorbera vatten eftersom växtligheten fördröjer, magasinerar, 
in  ltrerar, renar och avdunstar vatten. Det kan handla om växtlighet på 
tak och väggar, planteringar med mera. Hårdgjorda ytor kan med fördel 
brytas av med material som enkelt in  ltrerar över  ödigt vatten. 

Risk för skred, erosion eller underminering bedöms som låg. En översiktlig 
geoteknisk undersökning kommer dock göras tills planförslaget går ut på 
granskning.
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När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen 
alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan 
antas leda till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Syftet med behovsbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen 
så att hållbar utveckling kan främjas. Bedömningen ska göras enligt de 
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen (förordning 1998:905 
om miljökonsekvensbeskrivningar). Utöver detta gäller:

• De planer där genomförande som innefattar en verksamhet eller åtgärd 
som kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken 
(Natura 2000) ska miljöbedömas.

• Om planen medger verksamhet eller åtgärd som avses i 4 kap. 34 § 
PBL, eller som räknas upp i bilaga 3 i MKB-förordningen (1998:905) 
ska karaktären på verksamheten även bedömas utifrån bilaga 2 i 
MKBförordningen (1998:905).

Kommunen bedömer att genomförandet av föreslagen detaljplan inte 
kommer att medföra betydande någon betydande miljöpåverkan. 
Därför  nns inget behov av en miljökonsekvensbeskrivning. Relevanta 
konsekvenser som bedöms uppstå vid planens genomförande har 
behandlats inom ramen för denna planbeskrivning.

Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län enligt 6 § förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har 2017-09-26 meddelat 
att de delar kommunens bedömning.

Läs utförlig bedömning i bilagan Behovsbedömning som hör till 
samrådshandlingarna.
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Nedan redovisas organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-
rättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av planen. 

Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) regler för 
standardförfarande. Dess olika steg redovisas nedan.

Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, 
närboende, allmänhet m.  . Syftet med samråd är att få fram så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Särskilt utlåtande - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i ett 
särskilt utlåtande. Handlingarna revideras då det är relevant.

Granskning - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, 
närboende, allmänhet m.  . Innan planen antas ska kommunen ställa ut 
planförslaget för granskning. Granskning har samma syfte som samråd, 
d.v.s. att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet 
till insyn och påverkan.

Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna syn-
punkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då är relevant.

Antagande - Planen antas av Kommunfullmäktige och träder i laga kraft 
tre veckor efter att beslutet är anslaget om inga överklaganden inkommit.

Laga kraft - Ett beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast 
tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 
Detta gäller förutsatt att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen 
inte heller valt att överpröva beslutet.

Samråd   27/10 - 24/11 2017

Granskning  årsskifte 2017/2018

Antagande  vår 2018

Tiderna ovan är preliminära och kan förändras under arbetets gång.

För erforderliga rättighetsupplåtelser, projektering, byggande av 
infrastruktur och eventuella ombyggnader på allmän platsmark ansvarar 
Mariestads kommun. Enskilda fastighetsägare ansvarar på privat mark.

Mariestads kommun äger och är huvudman för allmän platsmark.

En gata inom planområdet har haft enskilt huvudmannaskap samt att det 
även går en gc-sträckning där kommunen har en nyttjanderätt (NYT-008). 
Genom att det föreslås ett kommunalt huvudmannaskap så tar kommunen 
på sig ett anläggande och en framtida drift och skötselansvar. Vägen vid 
planområdets gräns  yttas något för att skapa en ökad tra  ksäkerhet. 
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Ledningsnätet för vatten och avlopp fram till fastighetsgräns kommer att 
ägas och förvaltas av Mariestads kommun. Enskilda fastighetsägare ansvara 
på privat mark.

Vänerenergi AB kommer att äga elnätet inom området och ansvarar också 
för drift och skötsel av detta.

Planen berörs av Arrende 21 (Arr 021) som är ett jordbruksarrende. 
Uppsägningstiden är ett år. Detta kommer justeras och tecknas om, arrendet 
kan fortgå på den del av Ullervad 31:1 som ligger utanför planområdet.

Ledningsrätt 1680-250.1 (Lr 64) går inom planområdet. Inom 
planområdet nyttjas inte ledningsrätten och kommer därför upphävas, 
utanför planområdet nyttjas ledningsrätten för jordkabel och kommer ligga 
kvar. I planförslaget ligger byggrätter för bostäder över den outnyttjade 
ledningsrätten.

Offi  cialservitut 1680-150.3 (Serv UD13 och Serv UD14) går inom 
planområdet. Servitutet avser rätten att ta vatten från en brunn på 
Ullervad 31:1 samt en ledning för detta. Servitutet ligger inom Naturmark 
på plankartan och kan därför  nnas kvar om behovet fortfarande  nns. 
Kommunen avser dock att utöka verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp för detta område varför servitutet eventuellt inte längre behövs.

Ledningsrätt 1493-155.1 (Lr UD3) för vatten och avlopp ligger inom 
planområdet. Denna kommer ligga kvar.

Vägen inom Fors är samfälld och har även en gemensamhetsanläggning 
(GA:1). Avtal för den samfällda marken är inte klart utan utarbetas 
tillsammans med berörda under planarbetets gång. Kommunens inriktning 
är att upphäva GA:1, eftersom det är kommunen som sköter vägen enligt 
avtal från 1992 (NYT-008).

Gemensamhetsanläggning ska inrättas inom kvartersmark för 
avfallshantering inom avsatt E-område, kommunen är initiativtagare.

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. 
Planen gäller tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom 
genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas.

Kommunen äger huvuddelen av marken inom planområdet, Den mark 
som kommunen inte äger består av den enskilda väg som leder till området 
Fors, norr om planområdet. Denna väg föreslås dock  yttas något för ökad 
tra  ksäkerhet. 

Det pågående arrendet föreslås tecknas om så att det gäller en mindre del 
av Ullervad 31:1. Uppsägningstiden är ett år.
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För omkringliggande fastigheter vid Ullervadsvägen kommer viss 
tra  kökning märkas. Detta bedöms dock inte som något problem eftersom 
Ullervadsvägen klarar detta. Enligt beräkningar så handlar det om en 
ökning på cirka 4,5%.

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar 
och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet. De 
fastighetsbildningsåtgärder som fordras inom kvartersmark för 
genomförande av detaljplanen bekostas av berörd exploatör. Kommunen 
är initiativtagare till att söka förrättning.

Rättigheter för allmänna ledningar ska säkerställas med servitut eller 
ledningsrätt där det behövs.

Området berörs ej av någon fastighetsplan.

Behövliga rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåtgärder, kostnader 
för utredningar, projektering, byggnationer och anläggningsarbeten 
inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/fastighetsägare. Detta 
inkluderar även kostnader för  yttning av ledningar, ordningsställning 
samt åtgärder i angränsande ytor.

De fastighetsbildningsåtgärder som fordras för genomförande av 
detaljplanen bekostas av exploatören (Mariestads kommun). Detta 
 nansieras genom efterföljande försäljning av tomtmark.

Detaljerad geoteknisk undersökning krävs för projektering av till exempel 
gator, ledningar och byggnader. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för 
detaljutredning angående markens bärighet samt utformning av eventuell 
lokal dagvattenhantering. Detta ska redovisas i samband med bygglov.

Kommunen ansvarar för detaljerade kostnadsberäkningar för kommunens 
åtaganden i samband med genomförandet av planen.

Anläggning av våtmarker och rening av dagvatten är anmälningspliktiga 
verksamheter.

STADSPLANEAVDELNINGEN

Hanna Asp   Tina Karling Hellsvik

Planarkitekt   Stadsplanechef
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Inledning 
När en kom m un upprättar en detaljplan ska kom m unen alltid ta ställning till behovet att genom föra en 
m iljöbedöm ning av planen i enlighet m ed reglerna i 6 kap. 11-18 §§ m iljöbalken (M B). En behovs-
bedöm ning fungerar som  ett underlag för ställningstagandet. I behovsbedöm ningen utreds om  
detaljplanen kan m edföra betydande m iljöpåverkan (BM P) utifrån de kriterier som  finns i bilaga 2 och 4 
till förordningen (1998:905) om  m iljökonsekvensbeskrivningar, nedan M KB-förordningen. O m  den 
sam lade bedöm ningen är att planen kan m edföra betydande m iljöpåverkan ska en m iljökonsekvens-
beskrivning (M KB) upprättas. O m  bedöm ningen är att detaljplanen inte kan antas m edföra betydande 
m iljöpåverkan kan redovisningen av m iljöeffekter ske i planbeskrivningen. 
 
Vid bedöm ning av betydande m iljöpåverkan är det skillnaden m ellan den m iljöpåverkan som  genom -
förandet av planen, program m et eller ändringen m edför och den m iljöpåverkan som  blir följden av om  
planen, program m et eller ändringen inte genom förs som  är i fokus. Vid bedöm ningen bör m an ta hänsyn 
till m iljöpåverkan i absoluta term er, det vill säga både den positiva och negativa påverkan. Vidare ska 
bedöm ningen av påverkan inbegripa sekundära, kum ulativa, sam verkande, perm anenta och tillfälliga, 
positiva och negativa effekter på kort, m edellång och lång sikt. Beskrivningen av den betydande m iljö-
påverkan genom förandet av en plan kan antas m edföra ska inkludera all betydande m iljöpåverkan och inte 
begränsas till planens eller program m ets geografiska om fattning. 

Planen i korthet 
Huvudsyftet m ed detaljplanen för Ullervad 31:1 är att skapa byggrätter för nya bostäder i närhet till 
M ariestad. D etaljplanens syfte är även att öka trafiksäkerheten på Ullervadsvägen där den ansluter i 
planom rådet. Ullervad ligger strax utanför M ariestads centralort och är en populär plats att bo på, här 
finns både förskola och grundskola sam tidigt som  det är nära in till M ariestad och E20. 
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Bedömningsunderlag 
Behovsbedöm ningen genom förs genom  en checklista. Checklistan ska ge en helhetsbild av effekterna av en 
detaljplan. Utgångspunkten är bilaga 2 och 4 till förordning om  M KB (1998:905). Checklistan ger 
kunskap om  vilka frågor som  berörs sam t vilka frågor som  innebär risk för betydande m iljöpåverkan för 
aktuell detaljplan. Avslutningsvis sker en sam m anvägd bedöm ning av de frågeställningar som  bedöm ts 
m edföra risk för betydande m iljöpåverkan. Checklistan inkluderar skyddsvärden, effekter på m iljön sam t 
effekter på hälsa och säkerhet.   
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Alltid betydande miljöpåverkan 
Berörs? 

Ja Nej 

Det ska alltid antas vara betydande m iljöpåverkan om  genom förandet kan antas 
innefatta en verksam het eller åtgärd som  kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 
m iljöbalken. Dessa är de verksam heter eller åtgärder kan påverka m iljön i ett 
naturom råde som  har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2 m iljöbalken (7 
kap. 28 a § M B): 

  

1. Särskilda skyddsom råden enligt Europaparlam entets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 novem ber 2009 om  bevarande av vilda fåglar, 

 x 

2. Särskilda bevarandeom råden enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 m aj 
1992 om  bevarande av livsm iljöer sam t vilda djur och växter (Natura 2000) 

 x 

Kom m entar    
O m  planen anger förutsättningarna för kom m ande tillstånd för sådana 
verksam heter eller åtgärder som  anges i 3 avdelningen M B (eller bilaga 3 till 
förordningen om  m iljökonsekvensbeskrivningar) är det betydande m iljöpåverkan, 
såvida planen inte avser användningen av sm å om råden på lokal nivå. 

  

Anger planen förutsättningarna för sådana verksam heter eller åtgärder som  anges i 
3 avdelningen M B eller bilaga 3 till förordningen om  
m iljökonsekvensbeskrivningar, och sam tidigt om fattar ett större om råde än vad 
som  m enas m ed ”sm å om råden på lokal nivå” (vilket inbegriper en detaljplan av 
norm al om fattning)?  

 x 

Kom m entar    

 

Betydande miljöpåverkan 
Berörs? 

Ja Nej 

O avsett vad som  följer av andra stycket skall en m iljökonsekvensbeskrivning 
upprättas, om  detaljplanen kan antas m edföra en betydande m iljöpåverkan på 
grund av att planom rådet får tas i anspråk för (5 kap. 18 § PBL): 

 
 

1. industriändam ål,  x 
2. köpcentrum , parkeringsanläggning eller annat projekt för sam m anhållen 
bebyggelse, 

 
x 

3. skidbacke, skidlift eller linbana m ed tillhörande anläggningar,  x 
4. ham n för fritidsbåtar,  x 
5. hotellkom plex eller fritidsby m ed tillhörande anläggningar, utanför 
sam m anhållen bebyggelse, 

 
x 

6. perm anent cam pingplats  x 

7. nöjespark, eller  x 
8. djurpark  x 
Kom m entar  

 

Förordnanden och skyddsvärden 

Berörs? 

Ja  Nej 

 
Risk för 
BMP? 

 

1.1  Berörs riksintresse?   x 

1.2  
 

Berörs Natura 2000? (Planer som  innefattar verksam heter 
eller åtgärder som  kan kom m a att kräva tillstånd för 
påverkan på ett Natura 2000-om råde ska alltid 
m iljöbedöm as.) 

 

 x 

1.3  Berörs världsarv?   x 

1.4  Berörs nationalpark?   x 
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1.5  Berörs naturreservat?   x 

1.6  Berörs kulturreservat?   x 

1.7  Berörs naturm innen?   x 

1.8  Berörs biotopskydd?   x 

1.9  Berörs djur- och växtskyddsom råden?   x 

1.10  Berörs strandskyddsom råden?   x 

1.11  Berörs m iljöskyddsom råden?   x 

1.12  Berörs vattenskyddsom råden?   x 

Kom m entar  

 

Effekter på miljön 

Berörs? 

Ja  Nej 

 Risk för 
BMP? 

 

2.  
Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga 
områden, naturresurser 

 
  

2.1  
Berörs om råde som  utpekas i Länsstyrelsens eller 
kom m unens naturvårdsplan som  högt naturvärde? 

 
 x 

2.2  
 

Berörs om råde som  utpekas i skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering? 

 
 x 

2.3  
Berörs om råde som  utpekas i skogsvårdsstyrelsens 
sum pskogsinventering? 

 
 x 

2.4  
Berörs om råde som  utpekas i kom m unens översiktsplan som  
ekologiskt särskilt känsligt? 

 
 x 

Kom m entar  

3.  Kulturmiljö 

3.1 Berörs fornläm ningar?   x 

3.2 Berörs kulturhistoriskt värdefull m iljö?   x 
Kom m entar  

4.  Landskapsbild och stadsbild 

4.1 Finns risk att projektet påverkar landskapsbild?   x 

Kom m entar  

5.  Transport och kommunikation 

5.1 Berörs viktiga transport- eller kom m unikationsleder?   x 

Kom m entar  

6.  Rekreation och rörligt friluftsliv 

6.1 
Finns risk att projektet påverkar kvaliteten eller kvantiteten 
på någon rekreationsm öjlighet (strövom råde, vandringsled, 
friluftsanläggning etc.) 

  x 

Kom m entar  

7.  Mark 

7.1 
Finns risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller de 
geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc? 

  x 

7.2 
Finns risk att projektet innebär skada eller förändring av 
någon värdefull geologisk formation? 

  x 
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7.3 
Finns risk att projektet innebär förändrade 
sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö? 

  x 

Kom m entar  

8.  Luft och klimat 

8.1 Finns risk att projektet innebär väsentliga luftutsläpp eller   x 

8.2 Finns risk att projektet innebär obehaglig lukt?   x 

8.3 
Finns risk att projektet innebär förändringar i luftrörelser, 
luftfuktighet, tem peratur eller klim at (regionalt eller lokalt)? 

  x 

8.4 Finns risk att projektet innebär skador på byggnader?   x 

Kom m entar  

9.  Vatten 

9.1 
Finns risk att projektet innebär förändring av grundvatten- 
eller ytvattenkvaliteten? 

  x 

9.2 
Finns risk att projektet innebär förändring av 
flödesriktningen för grundvattnet? 

  x 

9.3 
Finns risk att projektet innebär m inskning av 
vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt? 

  x 

9.4 
Finns risk att projektet innebär förändrade 
infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsm önster 
m ed risk för översväm ning/uttorkning? 

x   

9.5 
Finns risk att projektet innebär förändrat flöde eller riktning 
eller ström förhållanden i något vattendrag, sjö? 

  x 

Kom m entar 
Eftersom  projektet tillåter bostadsbyggande så kom m er m ark att hårdgöras vilket leder till 
förändringar gällande infiltration, avrinning och dränering. 

10 Växter och svampar 

 
Finns risk att projektet innebär förändringar i antalet eller 
sam m ansättningen av växtarter eller växtsam hällen? 

  x 

 
Finns risk att projektet innebär påverkan av någon hotad 
växtart eller växtsam hälle (enligt Artdatabankens rödlista eller 
EU:s art eller habitatdirektiv, fridlysta)? 

  x 

 
Finns risk att projektet innebär införande av någon ny 
växtart? 

  x 

Kom m entar  

11. Areella näringar 

11.1 Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske? x   

Kom m entar Djurhållning genom  bete sker idag på viss del av m arken som  planeras för bebyggelse.  

12.  Djurliv 

12.1 
Finns risk att projektet innebär förändringar av antalet eller 
sam m ansättningen av djurarter? 

  x 

12.2 
Finns risk att projektet innebär påverkan på någon hotad 
djurart enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller 
habitatdirektiv? 

  x 

12.3 
Finns risk att projektet innebär försäm ring av fiskevatten eller 
jaktm arker? 

  x 

Kom m entar  
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Effekter på hälsa och säkerhet 

Berörs? 

Ja  Nej 

 
Risk för 
BMP? 

 

14.  
Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, radon, ljus och 
skarpt sken, lukt 

 
  

14.1 
Finns risk att projektet innebär ökning av nuvarande ljudnivå 
så att m änniskor exponeras för ljudnivåer över 
rekom m enderade gränsvärden? 

 
 x 

14.2 
Finns risk att projektet innebär nya ljussken som  kan vara 
bländande? 

 
 x 

14.3 Finns risk att projektet innebär risk för vibrationer?   x 

14.4 Finns risk att projektet innebär risk för explosion?   x 

14.5 Finns risk att projektet innebär risk för utsläpp?   x 

14.6 Finns risk att projektet innebär risk för lukt?   x 

14.7 
Finns risk att projektet innebär att m änniskor utsätts för 
joniserande strålning (radon)? 

 
 x 

14.8 Finns risk att projektet innebär översväm ningsproblem atik?   x 

14.9 Finns risk för påverkan från m agnetfält från kraftledning?   x 

Kom m entar  

15.  Miljöpåverkan från omgivningen  
  

15.1 
H ar om rådet tidigare använts som  tipp, utfyllnadsplats eller 
dylikt varvid m iljö- och hälsofarliga äm nen kan finnas 
lagrade i m arken? 

 
 x 

15.2 
Finns m ålpunkt eller transportled för farligt gods inom 150 
m eter? 

 
 x 

Kom m entar  

16.  Trafiksäkerhet  
  

16.1 
Finns risk att projektet innebär att trafikproblem  skapas eller 
äventyras trafiksäkerheten? 

x 
  

16.2 Finns risk att projektet innebär ökning av fordonstrafik? x   

Kom m entar 

Idag sker ingen fordonstrafik på om rådet, bebyggs det kom m er trafikrörelser tillkom m a. Det finns 
risk för att trafiksäkerheten äventyras i korsningen m ot Ullervadsvägen. Denna m åste ses över i 
sam band m ed exploatering av projektet då den redan idag är osäker. Inom  planarbetet tas en 
översiktlig trafikutredning fram  där ett förslag på tillfredsställande trafiksituation föreslås. 

17.  Omkringliggande projekt    

17.1 
Finns andra projekt som  innebär m iljöpåverkan på 
planom rådet? 

 
 x 

17.2 
H ar detta projekt betydelse för andra planers eller program s 
m iljöpåverkan? 

 
 x 

Kom m entar  

 

Miljökvalitetsnormer 

Berörs? 

Ja  Nej 

 
Risk att 

MKN 
överskrids? 
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M iljökvalitetsnorm er (M KN ) är ett juridiskt styrm edel som  regleras i 5 kap. 
M B. Norm er kan m eddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att 
åtgärda befintliga m iljöproblem , för att de svenska m iljökvalitetsm ålen ska 
uppnås eller för att kunna genom föra EG-direktiv. Dessa beskrivs nedan detta 
form ulär. I fråga om  detaljplaner gäller att en detaljplan inte får antas, om  
dess genom förande skulle m edverka till att M KN  överträds, enligt 5 kap 3§ 
M B. 

 

Luft 
 

Innebär planförslaget att m iljökvalitetsnorm er riskerar att överskridas för 
föroreningar i utom husluft (SFS 2010:477) 

 
 x 

Kom m entar  

Fisk- och musselvatten 
 

Innebär planförslaget att m iljökvalitetsnorm er riskerar att överskridas för fisk- 
och m usselvatten (SFS 2001:554) 

 
 x 

Kom m entar  

Vatten 
 

Innebär planförslaget att m iljökvalitetsnorm er riskerar att överskridas för 
vattenförekom ster? (SFS 2004:660) 

 
 x 

Kom m entar  

Buller 
 

Innebär planförslaget att m iljökvalitetsnorm er riskerar att överskridas för 
buller? (SFS 2004:675) 

 
 x 

Kom m entar  

 

Sammanvägd bedömning 
M ed utgångspunkt från ovanstående frågeställningar görs en sam m anvägd bedöm ning och ett m otiverat 
ställningstagande till om  planens genom förande kan antas m edföra en betydande m iljöpåverkan. Nedan 
sam m anfattas bedöm ningsgrunder, m iljö- och kvalitetsm ål sam t m iljökvalitetsnorm er som  berörs för 
aktuellt planom råde och återigen ett ställningstagande till om  de bedöm s innebära en betydande 
m iljöpåverkan. 
 

Bedömningsgrunder som berörs och eventuellt innebär BMP 
Risk för 

BMP: 

9.4 Finns risk att projektet innebär förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller 
dräneringsm önster m ed risk för översväm ning/uttorkning? 

Nej 

11.1 Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske? Nej 
16.1 Finns risk att projektet innebär att trafikproblem  skapas eller äventyras trafiksäkerheten? 
 
16.2 Finns risk att projektet innebär ökning av fordonstrafik?  

Nej 
 
Nej 
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Sammanvägd bedömning 
O vanstående punkter är de som  berörs av planförslaget, ingen av dessa innebär dock betydande 
m iljöpåverkan. Kom m unen bedöm er därför att genom förandet av föreslagen detaljplan inte kom m er att 
m edföra någon betydande m iljöpåverkan. D ärför finns inget behov av en m iljökonsekvensbeskrivning. 
Relevanta konsekvenser som  bedöm s uppstå vid planens genom förande har behandlats inom  ram en för 
planbeskrivningen. 

Förslag till motiverat ställningstagande 
Kom m unen bedöm er att genom förandet av föreslagen detaljplan inte kom m er att m edföra någon 
betydande m iljöpåverkan. D ärför finns inget behov av en m iljökonsekvensbeskrivning. Relevanta 
konsekvenser som  bedöm s uppstå vid planens genom förande har behandlats inom  ram en för 
planbeskrivningen. 
 
Kom m unen har sam rått behovsbedöm ningen m ed Länsstyrelsen i Västra Götalands län enligt 6 § 
förordning (1998:905) om  m iljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har 2017-09-26 m eddelat att de 
delar kom m unens bedöm ning. 
 
 
 
 
 
STAD SPLAN EAVD ELN IN GEN  
 
 
Tina Karling H ellsvik   H anna Asp 
Stadsplanechef    Planarkitekt 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 248                                                   Dnr 2014/00087  

Korrigering av avtal med VA-avtalskunder 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att revidera beslut Tn § 57/2015 till att ge verksamhet teknik i 
uppdrag att korrigera avtal för VA-avtalskunder först efter det att beslut tagits i tekniska 
nämnden i varje enskilt fall. Varje ärende lyfts som ett informationsärende för att beredas 
politiskt inför beslut vid nästkommande nämndssammanträde.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2015-03-17 att överlåta åt VA-avdelningen att som en del i 
den löpande verksamheten korrigera avtal för VA-avtalskunder allt eftersom dessa kunder 
upptäcks.  

Avtalskund kallas någon som äger en fastighet som är ansluten till den kommunala VA-
anläggningen trots att fastigheten inte innefattas av kommunens verksamhetsområde för 
den allmänna VA-anläggningen. Istället regleras förhållandet mellan huvudmannen för den 
allmänna VA-anläggningen och kunden genom avtal. Att ett avtal upprättas är av vikt 
bland annat då det ger fastighetsägaren rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen och 
kommunen rättigheter att ta betalt för de tjänster som kommunen levererar. 

Ansluter två eller fler fastigheter till det allmänna VA-ledningsnätet på samma plats 
behöver dessa upprätta en gemensamhetsanläggning för att reglera den gemensamt ägda 
ledningen. Att en gemensamhetsanläggning bildas är till nytta både för fastighetsägarna och 
för kommunen, detta då den skyddar fastighetsägarens rätt till en gemensam anläggning 
och då gemensamhetsanläggningen blir en kund till kommunen.  

När förfrågan om nya anslutningar uppstår följs dessa principer, men så har inte fallet alltid 
varit bakåt i tiden. För att nå de fördelar som vinns med att avtal är upprättade och 
gemensamhetsanläggningar finns där det behövs önskar verksamhet teknik korrigera de 
avtal som inte följer kommunens principer för anslutning som avtalskund. Detta även för 
att följa kommunallagens likabehandlingsprincip.  

Då det visat sig att det tidigare generella beslutet gällande korrigering av avtal inte är 
applicerbart föreslås att ärendena istället ska beredas politiskt inför beslut i varje enskilt fall. 
För att ge tid att bereda ärendena politiskt föreslås att ärendet först lyfts som en 
information och sedan för beslut vid nästkommande nämndssammanträde. Detta för att 
säkerställa politiskt stöd i frågan. 

Tecknande av avtal med nya avtalskunder sker som vanligt utan särskilda beslut i tekniska 
nämnden.  

Underlag för beslut 

Beslut TN § 57/2015. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 248 (forts.)                                                  Dnr 2014/00087  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Tillvägagångssätt korrigering av avtal med VA-avtalskunder”  

Expedierats till: 
(Va-strateg Amanda Haglind) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-24  
Dnr: 2014/00087   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik 
 

Tekniska nämnden 

 

Tillvägagångssätt korrigering av avtal med VA-
avtalskunder 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att revidera beslut Tn § 57/2015 till att ge 
verksamhet teknik i uppdrag att korrigera avtal för VA-avtalskunder först efter 
det att beslut tagits i tekniska nämnden i varje enskilt fall. Varje ärende lyfts 
som ett informationsärende för att beredas politiskt inför beslut vid 
nästkommande nämndssammanträde.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2015-03-17 att överlåta åt VA-avdelningen att 
som en del i den löpande verksamheten korrigera avtal för VA-avtalskunder allt 
eftersom dessa kunder upptäcks.  
 
Avtalskund kallas någon som äger en fastighet som är ansluten till den 
kommunala VA-anläggningen trots att fastigheten inte innefattas av 
kommunens verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen. Istället 
regleras förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen 
och kunden genom avtal. Att ett avtal upprättas är av vikt bland annat då det 
ger fastighetsägaren rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen och 
kommunen rättigheter att ta betalt för de tjänster som kommunen levererar. 
 
Ansluter två eller fler fastigheter till det allmänna VA-ledningsnätet på samma 
plats behöver dessa upprätta en gemensamhetsanläggning för att reglera den 
gemensamt ägda ledningen. Att en gemensamhetsanläggning bildas är till nytta 
både för fastighetsägarna och för kommunen, detta då den skyddar 
fastighetsägarens rätt till en gemensam anläggning och då 
gemensamhetsanläggningen blir en kund till kommunen.  
 
När förfrågan om nya anslutningar uppstår följs dessa principer, men så har inte 
fallet alltid varit bakåt i tiden. För att nå de fördelar som vinns med att avtal är 
upprättade och gemensamhetsanläggningar finns där det behövs önskar 
verksamhet teknik korrigera de avtal som inte följer kommunens principer för 
anslutning som avtalskund. Detta även för att följa kommunallagens 
likabehandlingsprincip.  
 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Då det visat sig att det tidigare generella beslutet gällande korrigering av avtal 
inte är applicerbart föreslås att ärendena istället ska beredas politiskt inför beslut 
i varje enskilt fall. För att ge tid att bereda ärendena politiskt föreslås att ärendet 
först lyfts som en information och sedan för beslut vid nästkommande 
nämndssammanträde. Detta för att säkerställa politiskt stöd i frågan. 
Tecknande av avtal med nya avtalskunder sker som vanligt utan särskilda beslut 
i tekniska nämnden.   

Underlag för beslut 

Beslut TN § 57/2015. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin ”Tillvägagångssätt korrigering av avtal med VA-avtalskunder”  
 
 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 5 
 2015-03-17  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tn § 57 TN 2014/87 

Uppdrag att korrigera avtal med VA-avtalskunder i Mariestad, Töre-
boda och Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Tekniska nämndes beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen och överlåter åt VA-avdelningen att som en del i 
den löpande verksamheten korrigera avtal för VA-avtalskunder allt eftersom dessa kunder 
upptäcks. Uppdraget till verksamheten avskrivs. 

Bakgrund 

En så kallad VA-avtalskund är en abonnent utanför verksamhetsområdet som på särskilda 
villkor avtalat med VA-avdelningen om anslutning på den allmänna VA-anläggningen. 
Ibland hittas avtalskunder på den allmänna anläggningen som saknar avtal eller har bristfäl-
liga avtal. Dessa bör korrigeras för att säkerställa rätt villkor och betalningsskyldighet till 
VA-kollektivet. På tekniska nämndens sammanträde 2014-04-08 fick verksamhet teknik, 
VA-avdelningen i uppdrag att korrigera sådana avtal. 
 
Att aktivt inventera och söka efter dessa avtalskunder bedöms allt för kostsamt i förhållande 
till den effekt som kan uppnås. Dessa avtalskunder kommer att upptäckas i samband med 
 t.ex. vattenläckor, utredningar inför ombyggnationer och saneringsarbeten. Uppdraget kan 
således inte tidsbestämmas och bör därför övergå till ett rutinarbete i verksamheten. 

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-chef Michael Nordin ” Uppdraget att korrigera avtal med 
VA-avtalskunder i Mariestad, Töreboda och Gullspång”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
VA-chef Michael Nordin 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 252                                                   Dnr 2017/00481  

Staket vid Gullstensskolan i Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande staketet vid Gullstensskolan i 
Gullspång och ger verksamhet teknik i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag innehållande 
utformning, anpassning och finansiering av nytt staket.  

Bakgrund 

Verksamhet Teknik fick den 2017-10-17 i uppdrag av tekniska nämnden att se över 
staketet vid Gullstensskolan utmed vägarna John Hedins väg och Skolgatan då detta är i 
dåligt skick. 
 
Fastighetsavdelningen genomför för närvarande en ombyggnation av Gullstensskolan i 
Gullspång och är medvetna om det dåliga skicket på staketet. Planen är att staketet ska 
åtgärdas inom det pågående byggprojektet och projektledare har inlett en samverkan med 
skolverksamheten för att tillsammans ta fram bästa möjliga förslag till åtgärder av staketet. 
 
Bland annat har man diskuterat tillfälliga reparationer av trasigt virke samt röjning av 
buskar och mindre träd utmed staketet.  Som ett första steg i arbetet har en offert 
inhämtats för rensning och rivning samt uppförande av 140 m staket och totalt kommer ett 
komplett byte av staket att hamna kring ca 100 tkr beroende på utformning och 
arbetsinsats.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 204/2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information gällande staketet vid Gullstensskolan i Gullspång”.  

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-26  
Dnr: 2017/00481   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet Teknik Tekniska nämnden 

 

Staketet vid Gullstensskolan i Gullspång 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande staketet vid 
Gullstensskolan i Gusspång och ger verksamhet teknik i uppdrag att ta fram ett 
åtgärdsförslag innehållande utformning, anpassning och finansiering av nytt 
staket.    

Bakgrund 

Verksamhet Teknik fick den 2017-10-17 i uppdrag av tekniska nämnden att se 
över staketet vid Gullstensskolan utmed vägarna John Hedins väg och 
Skolgatan då detta är i dåligt skick. 
 

Fastighetsavdelningen genomför för närvarande en ombyggnation av 
Gullstensskolan i Gullspång och är medvetna om det dåliga skicket på staketet. 
Planen är att staketet ska åtgärdas inom det pågående byggprojektet och 
projektledare har inlett en samverkan med skolverksamheten för att 
tillsammans ta fram bästa möjliga förslag till åtgärder av staketet. 

Bland annat har man diskuterat tillfälliga reparationer av trasigt virke samt 
röjning av buskar och mindre träd utmed staketet.  Som ett första steg i arbetet 
har en offert inhämtats för rensning och rivning samt uppförande av 140m 
staket och totalt kommer ett komplett byte av staket att hamna kring ca 100 tkr 
beroende på utformning och arbetsinsats.   

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 204/2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information gällande staketet vid Gullstensskolan i 
Gullspång”.  
 
 

Robert Malmgren 
Fastighetschef 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-17 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 204                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

Belysning på GC väg, Stockholmsvägen etapp 1 och 2 

Efter yrkande från Sune B Jansson (C) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag 
att se om det går att förstärka belysningen på del Stockholmsvägen (etapp 1 och 2) så att 
det även lyser upp gc-vägen alternativt möjligheten att sätt upp belysning som lyser upp gc-
vägen.   

I samband med omgestaltningen av Stockholmsvägen (etapp 1 och 2) ändrades även 
belysningen så att den lyser över körbanan. Detta har dock medfört att belysningen över 
GC-vägen inte är tillfredsställande.  

Slut- och garantibesiktningar 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag 
att besvara följande frågor: 

1. Hur hanteras slut- och garanti-besiktningar vid de olika upphandlingsformer som 
förvaltningen använder vid nyproduktioner och renoveringar? 

2. Hur många biträdande besiktningsmän brukar delta vid besiktningarna? (vilka 
undergrupper vs, el, styr etc.) 

3. Görs besiktningar vid avrop från ramentreprenör? 

4. Vad är erfarenheten av besiktning och åtgärdande vid partneringentreprenader? 

 

Staket vid Gullstensskolan i Gullspång 

Efter yrkande från Torbjörn Jansson (C) och Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 
ger tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag att se över det staket som finns 
vid Gullstensskolan i Gullspång då det är i dåligt skick (John Hedins väg – 
Skolgatan).  

 

Tätortshastigheter 

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att se över tätortshastigheterna i Mariestad, Töreboda och Gullspång. 
Tekniska nämnden anser att det inte går att invänta regeringens beslut om detta om 
ger därför verksamhet teknik i uppdrag att redan nu påbörja arbetet.   

 

  

 



Fastighet Beteckning Genomfört Energiklass Åtgärd

Minskad 

energianvändning 

(kWh)

Kostnad per 

sparad kWh Kostnad

Återbetalningstid 

(År) Åtgärder

Mostugan Haboskogen 6:36 2016-03-10 E Tätning av fönster och dörrar 2 300 0.2 kr 4 300 kr       3 Genomfört

Centralskolan Hus H Skolläraren 11 2016-03-14 E Driftoptimering, justering av värmesystem 4 300 0.1 kr 6 300 kr       2 Genomfört

Moholms skola Hus 1 Mo 25:13 2016-03-10 F Tätning av fönster och dörrar 5 700 0.1 kr 7 600 kr       3

Ventilationen är under ombyggnad, nya aggregat i gamla 

skolan med ny styr för undercentral är planerad, brännaren 

för pelletspannan är utbytt

Mogårdsvallen Omklädning Mo 25:1 2016-03-10 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Tätning av fönster och dörrar

Byte till LED 2 800 0.3 kr 10 600 kr    5 Inga åtgärder. Frånluftsfläktar och elradiatorer

Bibliotek Advokaten 5 2016-03-04 E Tätning av fönster och dörrar 13 400 0.1 kr 15 800 kr    2 Genomfört

Vita Villan Skolläraren 11 2016-03-07 F Byte av radiotorventiler 7 200 0.2 kr 18 000 kr    4 Bytt till fjärrvärme

Älgarås skola (matsal) Älgarås 3:19 2016-04-12 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte av radiatorventiler 5 800 0,3 kr           20 400 kr    4 Inga åtgärder genomförda

Moholms skola kök Mo 25:13 2016-03-10 G

Driftoptimering, justering av värmesystem

Tätning av fönster och dörrar 23 600 0.1 kr 21 300 kr    2 Pågående

Centralskolan Hus E Skolläraren 11 2016-03-15 F Driftoptimering, justering av värmesystem 16 600 0.3 kr 23 900 kr    3 Genomfört

Björkängsskolan Prästkragen 4 2016-03-04 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte av radiatorventiler 36 800 0.1 kr 30 600 kr    1

Injustering genomfört till del i samband med pumpbyte, ej 

bytt radiatorventiler

Älgarås skola (skolbyggnad) Älgarås 3:19 2016-04-12 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte av radiatorventiler 15 700 0,2 kr           30 600 kr    2 Genomfört

Älgarås Servicehus Kyrkängen 1:57 2016-04-12 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte av radiatorventiler 16 500 0.2 kr 40 800 kr    6 Ny styr och nytt ventilationsaggregat installerat.

Kornknarren Förskola Kornknarren 1 2016-03-04 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte till lågenergilampor/LED 15 400 0.3 kr 44 000 kr    4 Ventilationsaggregat är utbytta förutom i köket 

Centralskolan Hus G Skolläraren 11 2016-03-11 E

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte av radiatorventiler 21 100 0.2 kr 51 000 kr    4 Genomfört

Centralskolan Hus A Skolläraren 11 2016-03-15 D Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga Genomfört

Brandstation Bryggaren 11 2016-03-07 E Inga Inga Inga Inga Inga Byte av styranläggning påbörjat

Centralskolan Hus B Skolläraren 11 2016-03-15 E Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga Genomfört

Kilagården Kilen 7:19 2016-03-04 E Inga Inga Inga Inga Inga

Inga åtgärder. Kan byta ventilationsaggregat men kräver 

stora ingrepp i fastigheten

Kilenskolan Särskola Kornknarren 2 2016-03-04 E Inga Inga Inga Inga Inga Ventilation utbytt, ej klart

Killingen Gruppboende Killingen 1 2016-03-04 E Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga Pågående

Syrenen Förskola Syrenen 2 2016-03-04 E Inga Inga Inga Inga Inga Inga åtgärder genomförda

Kilenskolan Kornknarren 2 2016-03-04 F Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga Ventilation utbytt till del, kvarstår ett aggregat

Kilenskolan Idrottshall Kornknarren 2 2016-03-04 F Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga Inga åtgärder, ventilationsaggregat borde bytas

Kommunhus Köpmannen 2 2016-03-07 F Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga Planerad renovering

Vårdcentral Blåklinten 1 2016-03-11 F Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Planerat byte av ventialtionsaggregat under 2018. 

Genomfört byte ac värmeväxlare.

Centralskolan Hus C & D Skolläraren 11 2016-03-14 G Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga Genomfört

Centralskolan Hus F Skolläraren 11 2016-03-15 G Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga Genomfört

Moholms skola Hus 2 Mo 25:13 2016-03-10 G Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Ventilationen är under ombyggnad, nya aggregat i gamla 

skolan med ny styr för undercentral är planerad, brännaren 

för pelletspannan är utbytt

Moholms skola Hus 3 Mo 25:13 2016-03-10 G Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Ventilationen är under ombyggnad, nya aggregat i gamla 

skolan med ny styr för undercentral är planerad, brännaren 

för pelletspannan är utbytt

Älgarås skola (Idrottshall) Älgarås 3:19 2016-04-12 G Inga Inga Inga Inga Inga

Pelletspanna installerad hösten 2017 samt  byte av viss 

styrutrustning, borttagning av gammal panna har minskat 

drift för oljan, ett nytt ventilationsaggregat monterat  

Energideklarationer Töreboda kommun



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 253                                                   Dnr 2015/00275  

Sammanställning av energideklarationer av kommunens 
byggnader i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande utförande och sammanställning av 
energideklarationer avseende Töreboda kommuns byggnader och lämnar den vidare till 
kommunfullmäktige i Töreboda.  

Bakgrund 

Centerpartiet har 2015-03-30 lämnat in en motion till Töreboda kommunfullmäktige 
angående utförande och sammanställning av energideklarationer av Töreboda kommuns 
fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade därefter på sammanträdet 30 november 2015 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att utföra energideklarationerna enligt motionärens 
förslag. Redovisningen ska ge förslag till åtgärder tillsammans med en uppskattning av 
kostnad, livslängd och återbetalningstid för varje enskild åtgärd. 

Fastighetsavdelningen har genomfört energideklarationer gällande 27 fastigheter samt 
sammanställt dess resultat i separat bilaga, ”Sammanställning av energideklarationer”.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kf § 128/2015.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ”Sammanställning 
energideklarationer Töreboda kommun”. 

 
Bilaga ”Sammanställning av energideklarationer”.  

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-16  
Dnr: 2015/00275   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet Teknik Tekniska nämnden 

 

Sammanställning energideklarationer Töreboda 
kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande utförande och samman-
ställning av energideklarationer avseende Töreboda kommuns byggnader och 
lämnar den vidare till kommunfullmäktige i Töreboda.   

Bakgrund 

Centerpartiet har 2015-03-30 lämnat in en motion till Töreboda 
kommunfullmäktige angående utförande och sammanställning av 
energideklarationer av Töreboda kommuns fastigheter. Kommunfullmäktige 
beslutade därefter på sammanträdet 30 november 2015 att ge tekniska nämnden 
i uppdrag att utföra energideklarationerna enligt motionärens förslag. 
Redovisningen ska ge förslag till åtgärder tillsammans med en uppskattning av 
kostnad, livslängd och återbetalningstid för varje enskild åtgärd. 
 
Fastighetsavdelningen har genomfört energideklarationer gällande 27 fastigheter 
samt sammanställt dess resultat i separat bilaga, ”Sammanställning av 
energideklarationer”.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kf § 128/2015.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren 
”Sammanställning energideklarationer Töreboda kommun”. 
 
Bilaga ”Sammanställning av energideklarationer”.     
 
 

Robert Malmgren 
Fastighetschef 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 

 



Fastighet Beteckning Genomfört Energiklass Åtgärd Minskad energianvändning (kWh) Kostnad per sparad kWh Kostnad Återbetalningstid (År)

Centralskolan Hus A Skolläraren 11 3/15/2016 D Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Mostugan Haboskogen 6:36 3/10/2016 E Tätning av fönster och dörrar 2,300 0.2 kr 4,300 kr              3

Centralskolan Hus H Skolläraren 11 3/14/2016 E Driftoptimering, justering av värmesystem 4,300 0.1 kr 6,300 kr              2

Centralskolan Hus G Skolläraren 11 3/11/2016 E

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte av radiatorventiler 21,100 0.2 kr 51,000 kr            4

Brandstation Bryggaren 11 3/7/2016 E Inga Inga Inga Inga Inga

Centralskolan Hus B Skolläraren 11 3/15/2016 E Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Kilagården Kilen 7:19 3/4/2016 E Inga Inga Inga Inga Inga

Kilenskolan Särskola Kornknarren 2 3/4/2016 E Inga Inga Inga Inga Inga

Killingen Gruppboende Killingen 1 3/4/2016 E Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Syrenen Förskola Syrenen 2 3/4/2016 E Inga Inga Inga Inga Inga

Bibliotek Advokaten 5 3/4/2016 E Tätning av fönster och dörrar 13,400 0.1 kr 15,800 kr            2

Moholms skola Hus 1 Mo 25:13 3/10/2016 F Tätning av fönster och dörrar 5,700 0.1 kr 7,600 kr              3

Mogårdsvallen Omklädning Mo 25:1 3/10/2016 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Tätning av fönster och dörrar

Byte till LED 2,800 0.3 kr 10,600 kr            5

Vita Villan Skolläraren 11 3/7/2016 F Byte av radiotorventiler 7,200 0.2 kr 18,000 kr            4

Älgarås skola (matsal) Älgarås 3:19 4/12/2016 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte av radiatorventiler 5,800 0.3 kr                                                    20,400 kr            4

Centralskolan Hus E Skolläraren 11 3/15/2016 F Driftoptimering, justering av värmesystem 16,600 0.3 kr 23,900 kr            3

Björkängsskolan Prästkragen 4 3/4/2016 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte av radiatorventiler 36,800 0.1 kr 30,600 kr            1

Älgarås skola (skolbyggnad) Älgarås 3:19 4/12/2016 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte av radiatorventiler 15,700 0.2 kr                                                    30,600 kr            2

Älgarås Servicehus Kyrkängen 1:57 4/12/2016 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte av radiatorventiler 16,500 0.2 kr 40,800 kr            6

Kornknarren Förskola Kornknarren 1 3/4/2016 F

Driftoptimering, justering av värmesystem

Byte till lågenergilampor/LED 15,400 0.3 kr 44,000 kr            4

Kilenskolan Kornknarren 2 3/4/2016 F Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Kilenskolan Idrottshall Kornknarren 2 3/4/2016 F Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Kommunhus Köpmannen 2 3/7/2016 F Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Vårdcentral Blåklinten 1 3/11/2016 F Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Centralskolan Hus C & D Skolläraren 11 3/14/2016 G Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Centralskolan Hus F Skolläraren 11 3/15/2016 G Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Moholms skola Hus 2 Mo 25:13 3/10/2016 G Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Moholms skola Hus 3 Mo 25:13 3/10/2016 G Pågående/Planerad renovering Inga Inga Inga Inga

Älgarås skola (Idrottshall) Älgarås 3:19 4/12/2016 G Inga Inga Inga Inga Inga

Moholms skola kök Mo 25:13 3/10/2016 G

Driftoptimering, justering av värmesystem

Tätning av fönster och dörrar 23,600 0.1 kr 21,300 kr            2

Energideklarationer Töreboda kommun



TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

Expediering:
Tekniska nämnden

Ekonomikontoret

Sekreteraren

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum

2015-11-30

Sida

223

Kf§l28 Dnr KS 2015/0086

Besvarande av motion om utförandp och sammanställning av ener-
gideklarationer av kommunens byggnader

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att utföra, samman-
ställa och redovisa energideklarationer av kommunens byggnader enligt
motionärens förslag.

Ärendet

Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om utförande och sammanställning
av energideklarationer av kommunens byggnader. Motionären föreslår att
energideklaration utförs på de (betydande) kommunala byggnader där sådan
inte redan är gjord och att samtliga energideklarationer sammanställs i en
redovisning till fullmäktige. I redovisningen ska förslag till åtgärder framgå
tillsammans med en uppskattning av kostnad, livslängd och återbetalningstid
för varje enskild åtgärd.

Ärendets beredning

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 mars 2015, § 34
Utvecklingsutskottets protokoll den 29 april 2015, § 81
Tekniska nämndens protokoll den 8 september 2015, § 177
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 oktober 2015, § 164
Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2015, § 320

Tekniska nämnden beslutade den 8 september 2015 att tillstyrka motionen.

Kommunsffrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige uppdrar åt tek-
niska nämnden att utföra, sammanställa och redovisa energideklarationer av
kommunens byggnader enligt motionärens förslag.

?}usterare

,, ($

Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-11-30

Sida

224

forts. Kf § 128

Yrkanden

Daniel Nord (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 128 /15

'?Justerare Utdragsbestyrkande



Töreboda Kommunfullmäktige
TO?.=!30DA KOhaMUN

"inir nts i'iri

B?i?laga t41l Kf § 128/1
Bilaga t?ill Ks g 320/1:
Bilaga till Kf F§ 128!15
Bilaga till Ks § 320}]?5
Bilaga till Uu § 164/15
Bilaga till Uu 'S, 81/15
Biläga till Kf § JQ5

CENTERPARTiaET

L-

av energideklarationer av komttnmrns byggm«ler

I TöreL»o«h kommun är merparten av de kornrnunala byggngderna. uppEörda före 1970-talets
energikriser, och i flera fall har inga större renoveringar utförts på mycket länge. Det inneför att
lösningar för bl.a. fönster, dörrar, belysning, ventilation, uppvärmn'mg samt isolering är valda på
basis av energipriser som idag fir mångdubbelt mycket högre än när husen byggdes. Den låga
gr:aden av energihusMllning i dessa fa}l gör att kommunen tvingas lägga stora pengar på höga el-
och värmeräkningar istället För att satsa på våra verksamheter.

Genom att energideklarera en byggnad kan energitjuvar identifieras och 'B5rslag på kgHrder ges.
I mföga fall fir besparingen i el- och värmekostnader för en viss investering störrc än dess årliga
avskrivning. En sådan investering räknas då hern på ett visst antal år och blir, sett över
investeringens hela iivslängd, en ekonomisk tiesparing. Dessutom medf6r energibesparande
upprustningar i regel flera andra fördelar, såsom en behagligare och estetiskt mer tiiltalande
rnil)o Sannf EOrlflrlgd livsiaag,i paa a!;.aeli b7 ggnaå.

Det är lätt att inse att lönsamma åtgfirder bör planeras in och utföras så snart som möjligt, även
om lånefinansiering fir nödvfödig. Genom att energideklarera de byggmder där så ännu inte fir
gjort och därefter sarnmanstälLa befindiga och nyligen utförda energideklarationer erhåller
politiken ett bra underlag till framtida beslut om upprustning.

}ag föreslår därtned:

SP/kR PÅ KRAFTERfM
Motion om utförande och

f?$

att energideklaration utförs på de (t»etydande) kommunala byggnader där sådan fö(e
redan flr glord.

l

;k-..
I
x

att samtliga energideklarationer sammanstäus i en redovisning till fullmäktige. I
redovisningen ska F6rslag till åtgärder framgå tillsarnrnans rned en uppskattning av
kostnad, livs!ängd ofö återbetalningstid för varje enskild åtgfird.

%'->-
Daniel Nord

Centerpartiet i Töreboda
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 254                                                   Dnr 2017/00266  

Kylanläggning i Jubileumsteatern i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande utredning av kylinstallation i 
Jubileumsteatern samt beslutar att inte gå vidare med installation av kylanläggning i 
Jubileumsteatern.  

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen fick i uppdrag att utreda möjligheterna för installation av 
kylanläggning som komplement till nuvarande ventilationsanläggning med syfte att 
förbättra rumstemperaturen inne i teatern under sommartid och vid större evenemang. 
 
En lösning är att installera ett kylaggregat på utsidan av fastigheten och sedan fördela kylan 
via ett nytt rörsystem in i lokalen för att sedan kopplas till ett antal fläktluftkylare som 
monteras längst med väggarna. Detta kräver en omprogrammering av befintlig 
styranläggning för att både kylaggregat och ventilationsaggregat skall kunna harmonisera. 
 
Budgetpris för ovan åtgärder är ca 1 400tkr, dock har ingen exakt offert lämnats. 
 
Ingen hänsyn till bygglov för placering av aggregat eller eventuella ljudkrav har tagits i 
utredningen, ej heller behovet av nya avloppsledningar till kylaggregatet. 
 
I samband med ett möte tillsammans med Folkparksföreningen framkom att installation av 
ett kylaggregat inte var prioriterat då behovet enbart uppstår vid enstaka tillfällen under 
sommaren. I fastighetsavdelningens budget för 2018 saknas utrymme för denna åtgärd.  

Fastighetsavdelningen föreslår med anledning av detta att inte installera kylanläggning i 
Jubileumsteatern.  

Underlag för beslut 

Inhämtad muntlig offert från upphandlad leverantör Radiator. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Kylanläggning i Jubileumsteatern i Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-24  
Dnr: 2017/00266   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Kylanläggning i Jubileumsteatern i Mariestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande utredning av 
kylinstallation i Jubileumsteatern samt beslutar att inte gå vidare med 
installation av kylanläggning i Jubileumsteatern.   

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen fick i uppdrag att utreda möjligheterna för installation av 
kylanläggning som komplement till nuvarande ventilationsanläggning med syfte 
att förbättra rumstemperaturen inne i teatern under sommartid och vid större 
evenemang. 
 
En lösning är att installera ett kylaggregat på utsidan av fastigheten och sedan 
fördela kylan via ett nytt rörsystem in i lokalen för att sedan kopplas till ett antal 
fläktluftkylare som monteras längst med väggarna. Detta kräver en 
omprogrammering av befintlig styranläggning för att både kylaggregat och 
ventilationsaggregat skall kunna harmonisera. 
 
Budgetpris för ovan åtgärder är ca 1 400tkr, dock har ingen exakt offert 
lämnats. 
 
Ingen hänsyn till bygglov för placering av aggregat eller eventuella ljudkrav har 
tagits i utredningen, ej heller behovet av nya avloppsledningar till kylaggregatet. 
I samband med ett möte tillsammans med Folkparksföreningen framkom att 
installation av ett kylaggregat inte var prioriterat då behovet enbart uppstår vid 
enstaka tillfällen under sommaren. I fastighetsavdelningens budget för 2018 
saknas utrymme för denna åtgärd.  
 
Fastighetsavdelningen föreslår med anledning av detta att inte installera 
kylanläggning i Jubileumsteatern.  

Underlag för beslut 

Inhämtad muntlig offert från upphandlad leverantör Radiator. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Kylanläggning i Jubileumsteatern i Mariestad”.      
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Robert Malmgren 
Fastighetschef 

Michael Nordin 
Teknisk chef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 255                                                   Dnr 2015/00222  

Information om pågående ombyggnation av Flitiga Lisan inom 
projekt skolområde Väst i Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde 
den 14 november skriva fram förslag till beslut om omdisponering av investeringsmedel 
inom projekt skolområde Väst i Mariestad.   

Bakgrund 

Under 2015 fattades beslut om byggnation av två nya grundskolor samt ombyggnation av 
Flitiga Lisan till förskola. I samband med beslutet lades en budget för projektet om totalt 
280 mnkr varav 30 325 tkr var avsett för Flitiga Lisan. 
 
När beslutet fattades framgick det att omfattningen av ombyggnationen av Flitiga Lisan 
inte var fastställd utan den upptagna projektkostnaden baserades på tidigare utförda 
ombyggnationer samt en genomförd förstudie med syfte att fastställa omfattningen. 
 
Under arbetets gång med ombyggnationen har det uppstått många situationer där 
framtagna underlag såsom ritningar och tekniska beskrivningar inte alls är relevanta jämfört 
med verkligheten, bland annat har man upptäckt impregnerad syll i väggarna samt att de 
befintliga gjutna golven inte har den kvalitet som nämnts i dokumentationen. Detta har 
medfört att det har tillkommit flera ändrings- och tilläggsarbeten som måste hanteras så att 
de upptäckta bristerna inte byggs in i den nyrenoverade fastigheten. 
 
Totalt fram till dagens datum har det inkommit ändrings- och tilläggsarbeten för drygt 2 
100tkr samt ytterligare ca 600tkr som ännu inte skickats, detta är att jämföra med de 
1 500tkr som finns avsatt i budgeten för att hantera dessa ändringar och tillägg. 
Uppfattning hos både kommunens projektledare och entreprenören är att det kommer att 
tillkomma fler ändrings- och tilläggsarbeten ju längre ombyggnationen pågår. 
 
Samtidigt så har byggnationen av Prisma och Unica fortskridit bättre än den tilldelade 
budgeten vilket medför att det finns medel som inte kommer att ianspråktas. 
 
Fastighetsavdelningen genomför för närvarande diskussioner med entreprenören huruvida 
priset på inkomna ändrings- och tilläggsarbeten kan förhandlas samt om vissa av 
kostnaderna kan hanteras via driftmedel. 

Fastighetsavdelningen inväntar också en sammanställning från entreprenören över samtliga 
uppkomna ändrings- och tilläggsarbeten.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 255 (forts.)                                                  Dnr 2015/00222  

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) och Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att arbetsutskottet ger 
verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde den 14 
november skriva fram förslag till beslut om omdisponering av investeringsmedel 
inom projekt skolområde Väst i Mariestad. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Brandströms (M) och 
Erikssons (KD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Bilaga 1, Ekonomi Prisma Unica HKF. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information om pågående ombyggnation av Flitiga Lisan inom Projekt 
Skolområde väster”  

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-25  
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Information om pågående ombyggnation av 
Flitiga Lisan inom Projekt Skolområde väster 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Under 2015 fattades beslut om byggnation av två nya grundskolor samt 
ombyggnation av Flitiga Lisan till förskola. I samband med beslutet lades en 
budget för projektet om totalt 280 mnkr varav 30 325 tkr var avsett för Flitiga 
Lisan. 
 
När beslutet fattades framgick det att omfattningen av ombyggnationen av 
Flitiga Lisan inte var fastställd utan den upptagna projektkostnaden baserades 
på tidigare utförda ombyggnationer samt en genomförd förstudie med syfte att 
fastställa omfattningen. 
 
Under arbetets gång med ombyggnationen har det uppstått många situationer 
där framtagna underlag såsom ritningar och tekniska beskrivningar inte alls är 
relevanta jämfört med verkligheten, bland annat har man upptäckt impregnerad 
syll i väggarna samt att de befintliga gjutna golven inte har den kvalitet som 
nämnts i dokumentationen. Detta har medfört att det har tillkommit flera 
ändrings- och tilläggsarbeten som måste hanteras så att de upptäckta bristerna 
inte byggs in i den nyrenoverade fastigheten. 
 
Totalt fram till dagens datum har det inkommit ändrings- och tilläggsarbeten 
för drygt 2 100tkr samt ytterligare ca 600tkr som ännu inte skickats, detta är att 
jämföra med de 1 500tkr som finns avsatt i budgeten för att hantera dessa 
ändringar och tillägg. Uppfattning hos både kommunens projektledare och 
entreprenören är att det kommer att tillkomma fler ändrings- och 
tilläggsarbeten ju längre ombyggnationen pågår. 
 
Samtidigt så har byggnationen av Prisma och Unica fortskridit bättre än den 
tilldelade budgeten vilket medför att det finns medel som inte kommer att 
ianspråktas.  
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Fastighetsavdelningen genomför för närvarande diskussioner med 
entreprenören huruvida priset på inkomna ändrings- och tilläggsarbeten kan 
förhandlas samt om vissa av kostnaderna kan hanteras via driftmedel. 
Fastighetsavdelningen inväntar också en sammanställning från entreprenören 
över samtliga uppkomna ändrings- och tilläggsarbeten.  

Underlag för beslut 

Bilaga 1, Ekonomi Prisma Unica HKF. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om pågående ombyggnation av Flitiga Lisan 
inom Projekt Skolområde väster”  
 
 

Robert Malmgren 
Fastighetschef 

Michael Nordin 
Chef Verksamhet Teknik 

 
 

 



Kalkyl och uppföljning skola Väst  

Aktivitetsgrupp

Prisma 

kalkyl

Utfall 2017-

10-11

Unica 

kalkyl

Utfall 2017-

10-11

Totalt kalkyl 

skolor

Totalt utfall 

skolor

HKF 

kalkyl

Utfall 2017-

10-11

Total 

kalkyl

Total utfall 

2017-10-11

Projektering och entreprenadkostnader

NCC 111,688 108,710 108,041 107,263 219,729 215,973 25,350 6,000 245,079 221,973

Garantiavsättning 600 0 600 0 1,200 1,200 0

Risk och möjlighet plus oförutsett 2,250 0 2,250 0 4,500 1,500 6,000 0

Projektering 1,162 1,162 1,162 1,162

Byggherrekostnader

Projekt byggledning 2,150 2,150 4,300 3,348 800 64 5,100 3,412

Skola 558 639 1,197 1,197

Thomas/Ulf J 302 300 602 602

Konsulter 849 700 1,549 1,549

Besiktningar 250 225 200 170 450 395 100 550 395

Ränta 1,500 0 1,000 0 2,500 0 2,500 0

Plan och bygglovskostnader 236 236 271 271 507 507 100 58 607 565

Ansl avg VA 259 259 588 588 847 847 847 847

Ansl avg El 145 0 120 0 265 0 100 365 0

Ansl avg Fjv 0 0 0 0 0 0 0

Flyttning IT/data i samband vid rivning 140 140 140 140 140 140

Konstnärlig utsmyckning 250 250 500 0 0 500 0

Övrigt 500 231 500 167 1,000 398 200 1,200 398

Lös inredning/IT 6,000 6,000 12,000 12,000 1,000 13,000 12,000

Inredning 750 750 1,070 1,070 1,820 1,820 1,820 1,820

Totalt 126,578 112,120 123,180 111,308 249,758 235,428 30,312 7,284 280,070 246,060



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-09  
Dnr: 2015/00222   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet Teknik Tekniska nämnden 

 

Omdisponering av medel inom projekt 
”Skolområde väster” 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera 
medel, 4 500 tkr, inom projekt ”Skolområde väster” från fastigheterna Unica, 
projekt 2491 (2 250tkr),  och Prisma, projekt 2492 (2 250tkr), till Hertig Karls 
förskola, projekt 2493.   

Bakgrund 

Under 2015 fattades beslut om byggnation av två nya grundskolor samt 
ombyggnation av Flitiga Lisan till Hertig Karls förskola. I samband med 
beslutet lades en budget för projektet om totalt 280 mnkr varav 30 325 tkr var 
avsett för Flitiga Lisan. I budgeten för Flitiga Lisan finns en post om 1 500 tkr 
benämnd som ”Oförutsett” som avsåg att hantera eventuella ändrings- och 
tilläggsarbeten. 
 
Projektet har hittills kantas av negativa överraskningar enligt vad som framgår i 
Tjänsteskrivelse ”Information om pågående ombyggnation av Flitiga Lisan 
inom Projekt Skolområde väster” och i nuläget finns ett behov av att 
genomföra ändrings- och tilläggsarbeten för en summa om 5 200 tkr jämfört 
med den budgeterade summan om 1 500 tkr för oförutsedda händelser. Risken 
att det tillkommer fler ändrings- och tilläggsarbeten under det fortsatta arbetet 
måste anses som hög. 
Fastighetsavdelningen bedriver ett arbete tillsammans med entreprenören för 
att försöka minska antalet ändrings- och tilläggsarbeten samt för att hitta 
synergier och moment i verksamheten som minskar kostnaden för varje 
ändrings- och tilläggsarbete. 
 
Nybyggnationerna av skolorna Prisma och Unica har gått över förväntan och 
den avsatta budgeten för dessa fastigheter kommer att underskridas vilket 
medger en möjlighet att inom projektet överföra medel till ombyggnationen av 
Flitiga Lisan, se bilaga 1, Sammanställning ekonomi Prisma Unica HKF. 
 
Fastighetsavdelningen föreslår en omdisponering av medel från Risk och 
möjlighet Prisma och Unica till Flitiga Lisan om 4 500 tkr för att kunna hantera 
nuvarande ändrings- och tilläggsarbeten samt ha en buffert inför risken att det 
tillkommer ytterligare kostnader i projektet. 
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Underlag för beslut 

Bilaga 1, Sammanställning ekonomi Prisma Unica HKF. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om pågående ombyggnation av Flitiga Lisan 
inom Projekt Skolområde väster” 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin Omdisponering av medel inom projekt ”Skolområde väster” 
     
 
 

Robert Malmgren 
Fastighetschef 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 

Expedieras till: 
"[Skriv text här]"   
 



TOTAL PROJEKTKOSTNAD DAT 2017-01-31, REV 2017-11-06
SKOLPROJEKT F-6 VÄSTER, MARIESTADS KOMMUN

Aktivitet Budget Budget Budget Totalt Förbrukat Slut Diff +/-

Prisma Unica HKF kkr 171106 Prognos

Entreprenad Unica/Prisma 110 600 110 000 220 600 215 973 219 600 1 000

Entreprenad HKF 25 350 25 350 6 000 25 350 0

Proj Flitiga Lisa 1 200 1 200 1 162 1 200 0

Oförutsett Flitiga Lisa 1 500 1500 0 6 000 -4 500

Garantiavsättning Prisma/Unica 300 300 600 0 1 200 -600

Risk och Möjlighet Prisma/Unica 2 250 2 250 4 500 0 500 4 000

Byggherrekostnad

´- Projekt- och byggledning 2 150 2 150 800 5 100 3 348 4 500 600

´- Besiktningar Prisma/Unica 200 200 400 400 400 0

´- Besiktning HKF 100 100 0 100 0

Ränta/bokförda värden 2 500 2 500 0 2 500 0

Plan- och bygglovskostnad 260 260 100 620 565 565 55

Ansl avg VA 270 710 980 847 850 130

Ansl avg EL 145 120 100 365 0 365 0

Ansl avg Fjv 0 0 0 0 0 0 0

Konstnärlig utsmyckning 250 250 0 500 0 500 0

Övrigt 500 500 200 1 200 700 1 200 0

Lös inredning/IT

´- Prisma 6 000 6 000 6 300 6 000 -300

´- Unica 6000 6 000 5 700 6 000 300

´- HKF 1000 1 000 0 1 000 0

Budget reserv 1 500 0 0 1 500

Totalt 125 425 122 740 30 350 280 015 240 995 277 830 2 185
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 256                                                   Dnr 2017/00001  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 4, 
Mariestads kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads 
kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +950 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr. 

Bakgrund 

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

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

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun. 

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 2017-
11-02. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin "Uppföljning prognos 4 avseende driftbudget i Mariestads kommun". 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 

 



Datum: 2017-11-02 
Dnr: ……………….. 
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Verksamhet teknik 
 

 Tekniska nämnden 
 

Uppföljning prognos 4 avseende driftbudget i Ma-

riestads kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i 

Mariestads kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +950 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upp-

rätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas 

efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och 

augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi 

så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämn-

dernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlings-

plan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 

Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i 

Mariestads kommun. 

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 2017-
11-02. 
 
 
 
Elisabeth Westberg    Michael Nordin  
Verksamhetsekonom  Teknisk chef  



2017-11-02

Prognos 4, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-10.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Kommentar

Verksamhet Teknik

Mariestad

Administration 86 -14 100 Ett utrymme till oförutsett i verksamheten har inte inte behövt användas.

  

Kart- och mätavdelningen 2 297 1 897 400

Överskottet beror på ej återbesatt pensionering samt att intäkterna gått bättre 

än budgeterat. På sikt behöver resurserna anpassas till de förhållanden som 

råder.

  

Gatuavdelningen (driftverksamhet) 31 572 31 772 -200

Under våren har verksamheten drabbats av vandalisering i småbåtshamnen 

vilket medfört ökade kostnader. En ökning av leasingkostnader för poolbilar 

har bidragit till ett underskott, men förutsätts i prognos till viss del 

kompenseras genom utökning av uthyrningspriset. Våren har även inneburit 

lägre kostnader för snöröjning, dock är det för tidigt att prognostisera ett 

överskott då detta kan förändras under november-december. Ett påbörjat 

utbyte av maskinpark ger på sikt en effektivare verksamhet men har även i 

prognos 4 förutsatts ge en positiv initial effekt då försäljning av några gamla 

fordon skett samtidigt som nya leasingkostnader inte påverkar årets resultat i 

samma utsträckning då detta skett i kvartal 4.

Projektavdelningen VA och gata 0 -150 150

En högre debiteringsgrad (bättre resursnyttjande) i organisationen bidrar till 

det goda resultatet. Samtidigt tas kostnader för att byta ut utjänta verktyg.

Fastighetsavdelningen 114 568 114 068 500

Verksamheten beräknas gå med ett överskott som främst beror på en större 

kreditfaktura samt lägre personalkostnader. Vi ser en positiv effekt på 

energikostnaderna som kan kopplas till genomförda EPC-åtgärder. 

Städavdelningen 0 0 0

Städavdelningen har aktivt arbetat med att minska sjukfrånvaron vilket är en 

kostnadsdrivare i verksamheten. En bra trend i detta arbete kan ses även om 

det inte ännu fått så stora effekter.

  

Summa skattefinansierad vht:  148 523  147 573 950



2017-11-02

Prognos 4, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-10.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Kommentar

Verksamhet Teknik Ingående balans 2017-01-01 VA-fond: 8 tkr.

Mariestad

VA-avdelningen 0 0 0

Verksamheten har lägre kostnader för energi främst kopplat till låga 

nederbördsmängder de första tre kvartalen. Då en större investeringspost flyttats 

fram till 2018 blir även kapitialkostnaderna lägre än budgeterat. Dessa positiva 

effekter har skapat utrymme att göra en medveten satsning på 

underhållsåtgärder på ledningsnätet. Överskottet tas även ut av en större mängd 

vattenläckor.

Summa avgiftsfinansierad vht - 

mot fond: 0 0 0

VA-verksamhetens resultat går mot fond 

och är inte resultatpåverkande i 

kommunens driftresultat. 0 0 0

Summa: 0 0 0

Redovisade avvikelser är alla budgeterade uttag ur verksamhetens fonder
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 257                                                   Dnr 2017/00002  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 4, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investerings- samt 
exploateringsbudget i Mariestads kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 39 633 tkr för tekniska nämndens 
budget och ett budgetunderskridande med totalt 15 306 tkr för exploatering.  

Bakgrund 

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

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

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, date-
rad 2017-11-02. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin Uppföljning prognos 4 avseende investeringsbudget i Mariestads 
kommun". 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Verksamhet Teknik 
 

 Tekniska nämnden 
 

Uppföljning prognos 4 avseende investerings-

budget i Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investerings- 

samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett budget-

underskridande med totalt 39 633 tkr för tekniska nämndens budget och ett bud-

getunderskridande med totalt 15 306 tkr för exploatering. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upp-

rätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas 

efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och 

augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi 

så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämn-

dernas ekonomi. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investerings-

budget i Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, daterad 
2017-11-02. 
 
 
 
 
Elisabeth Westberg   Michael Nordin  
Verksamhetsekonom  Teknisk chef  



 2017-11-02
rev. 2017-11-07

Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun

Prognostillfälle:  4

Verksamhet

Budget  

(KF) Ombudg.

Omdisp. 

inom TN

Tillägg/o

mdisp. 

från Ks

Tillägg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

VA-avdelningen 43 900 8 012 0 0 -19 500 32 412 -30 16 321 28 562 3 850

Kart- och mätavdelningen 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100

Gatuavdelningen 33 000 11 540 3 100 1 000 0 48 640 -279 24 970 42 679 5 961

Fastighetsavdelningen 183 400 3 596 0 1 795 -4 650 184 141 -1 662 124 674 154 069 30 072

Städavdelningen 200 0 0 0 0 200 0 54 200 0

Summa: 260 600 23 148 3 100 2 795 -24 150 265 493 -1 971 166 019 225 510 39 983

Budget 2017

Prognos 4 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031

Avvikelse vid prognos 4 

= skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 2017

Utfall 

kostnader 

2017 

t.o.m. 

171031



2017-11-01

rev. 2017-11-07

Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

VA-avdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

1701 Förnyelse ledningsnät (ram) -900 0 0 0 -900

Medel omdisponeras till mer specificerade projekt 

under året.

1702

Förnyelse anläggningar ovan mark 

(ram) 450 0 0 0 450

Medel omdisponeras till mer specificerade projekt 

under året. Positiv avvikelse nu täcker nedanstående 

underskott.

1740 Verksamhetsområde Sjöängen -1 123 0 41 41 -1 164

Avser kapacitetsförbättrande åtgärder på befintligt 

ledningsnät samt anslutning av flera fastigheter. Delar 

av övertagandekostnaden fås tillbaka från Ks efter 

värdering. Ytterligare förtätning inom området planeras. 

Avvaktar planarbete. Summan är dock mycket osäker.

1741 VA-sanering Segolsgatan 940 -24 1 535 1 250 -310

VA-sanering p.g.a. driftstörningar. Projektet påbörjat i 

oktober 2016. Resterande kostnader går på 2017. 

Enligt beslut i Tn § 183 ska fördelningen ske mellan VA 

och Gata enligt särskild modell. Överskridandet 

fördelas enligt samma princip.

1742 VA-avd, Stockholmsvägen etapp 3 12 907 0 3 529 6 529 6 378 Avser sträckan Maria-rondellen till Madlyckevägen.

1743

VA-avd, Stockholmsvägen 

Sjöhagaparken -295 0 4 605 4 610 -4 905

Avser dagvattenanläggning i Sjöhagaparken. 

Finansieras av projekt 1742.

1744 Verksamhetsområde Fors Ullervad 465 -6 441 435 30

Avser nettokostnaden för byggnation av ett nytt 

verksamhetsområde. Projektet klart.

1747 VA-sanering Björsätersvägen 2 798 0 1 237 3 400 -602

1748

Fjärrvärmepåkoppling Mariestads 

avloppsreningsverk 365 0 365 365 0 Projektet klart.

1749 VA-sanering Trumpetvägen 2 965 0 42 1 700 1 265

VA-sanering, kostnad osäker i dagsläget. Start i 

augusti.

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017 Kommentarer 

Utfall 

kostnader 

2017 

t.o.m. 

171031

Budget 

2017
Prognos 4 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031



2017-11-01

rev. 2017-11-07

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017 Kommentarer 

Utfall 

kostnader 

2017 

t.o.m. 

171031

Budget 

2017
Prognos 4 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031

1750

VA-sanering Munkströmsvägen, 

Ullervad 4 990 0 1 303 4 630 360 Projektet pågår.

1751

VA-plan 2017-2026: Nya 

verksamhetsområden - intäkter -6 100 0 0 0 -6 100 Intäkter för verksamhetsområden kommer inte i år.

1751

VA-plan 2017-2026: Nya 

verksamhetsområden - kostnader 8 000 0 18 400 7 600 Till största delen endast projekteringskostnader 2017.

1752

VA-plan 2017-2026: 

Överföringsledning Sjötorp-Askevik 

(inkl. Moviken) 1 000 0 449 1 000 0

Till största delen endast projekteringskostnader 2017. 

Budgetmedel på 16 000 tkr är flyttade till budget 2018.

1753

Sjötorps ARV, kapacitets-

förbättrande åtgärder 500 0 43 100 400

Utredning/projektering pågår. Ombyggnad hösten 

2017. Budgetmedel på 3 500 tkr är flyttade till budget 

2018.

1754 VA-sanering Spinnarevägen 1 600 0 720 1 100 500

1755

Renovering kembassänger, 

Mariestads ARV 1 200 0 675 602 598

Projektet gör uppehåll under höst- och vintersäsongen 

p.g.a. högre flöden och lägre temperaturer.

1756

Styr- och elinstallation, Torsö 

vattenverk 350 0 0 350 0

1757

Värmeåtervinning Lindholmens 

vattenverk 0 0 0 100 -100 Medel planeras omdisponeras, utredning pågår.

1758 VA-sanering Trombonvägen 2 300 0 1 318 1 950 350 VA-sanering, påbörjas tidigt hösten 2017. 

Summa VA: 32 412 -30 16 321 28 562 3 850



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Kart- och mätavdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

1600 Mätinstrument 100 0 0 0 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summa Kart och Mät: 100 0 0 0 100

Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Prognos 4 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 

t.o.m. 

171031

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031

Budget 

2017



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Gatuavdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

2500 Gator (ram) 1 000 0 0 0 1 000

2006 Stockholmsvägen, omgestaltning 6 500 0 1 580 2 500 4 000

Etapp 3 sträcker sig mellan Mariagatan och 

Madlyckevägen. Sträckan delas på mitten i två 

etapper. Korsningen Madlyckevägen byggs inte 

om 2017. Under 2017 slutasfalteras 

centrumdelen och mellandelen.

2021 Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet 80 0 0 0 80

2024 Upprustning lekparker 2 500 0 501 1 700 800

Upprustning av prioriterade lekplatser utifrån 

gjord inventering. Lekredskap är beställda men 

ej fullt ut levererade, därav är det medel över.

2032 Universitetsbron 10 188 0 7 084 10 100 88

Avser projektering och entreprenad. 

Finansiering utreds.

2036 Upprustning av gator 2 953 0 392 2 953 0

Upprustning av gator bl.a. i samband med 

beläggningsprogrammet, VA-saneringar och 

ombyggnader. 

2040

Upprustning av 

småbåtshamnar/naturhamnar 2 887 0 669 1 200 1 687

Åtgärder i Skärgården, piren i hamnen, plan för 

hamnområdet, m.m. Myndighetskajen och VA-

ledningar är i utrednings- och 

projekteringsskede. Osäkert kostnadsmässigt i 

detta skede.

2061

Trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror 

Kronstrands gata 149 0 99 149 0 Byggs i höst. 

2063

Upprustning av GC-väg utmed 

Strandvägen 227 0 104 104 123 Projektet klart.

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

171031

Budget 

2017

Kommentarer 

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

171031

Budget 

2017

Kommentarer 

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

2066

Cirkulation Leksbergsv./Marieforsleden 

södra 70 -36 16 -40 110 Slutreglering.

2067

Östra Järnvägsg. GC-väg och parkering 

(mot Vänershof) -124 0 0 283 -407

Inför 2017 återstod upprustning av parkeringen 

och kostnad för grus, asfalt och hyveljustering 

har ökat mot kalkyl utförd 2016. Täcks av 

projekt 2036.

2071 Beläggningsprogrammet, funktionsavtal 4 000 0 379 4 000 0 Täcks av projekt 2036.

2072 GC-väg Södra vägen -93 0 484 183 -276

I projektet förväntas en kommande ersättning 

för samförläggning av kablar, beloppet är dock 

något osäkert.

2073

Tillgänglighetsanpassning 

Österlånggatan -928 0 270 -50 -878

Intäkter från fastighetsägarna förväntas 

(inräknat i prognos).

2074 Tidanpromenaden -55 0 99 130 -185

Prognosen avser färdigställande av etappen 

Magasinsgatan-Kungsgatan.

2075 Gärdesparken/Universitetsparken 1 253 0 602 650 603 Avser arbete enligt prioriteringslista.

2077 Utbyggnad bussterminal 553 -243 1 375 682 -129 Samfinansiering med Västtrafik.

2078 Pendlarparkering vid resecentrum 350 0 0 0 350

Avvaktar dialog med Trafikverket samt att 

planarbete pågår.

2079

Trafiklösningar i samband med Skolor 

Väst (inkl. cirkulation) 6 780 0 6 539 7 110 -330 Beräknas klart i augusti 2017.

2082 Cykelnätsplan 6 500 0 3 414 6 500 0 Arbete utifrån den antagna cykelnätsplanen.

2084 Sjöstaden, etapp 2017- 1 000 0 214 500 500

2085 GC-väg till kv. Nålen 100 0 59 100 0

2087 Gatuombyggnad Segolsgatan 0 0 924 1 175 -1 175 Täcks av projekt 2036.

2088

Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid 

Marieholmsbron 250 0 46 350 -100

2089

GC-passage Göteborgsvägen vid 

Badhusbron/Circle K 250 0 59 250 0



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

171031

Budget 

2017

Kommentarer 

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

2090

Tillgänglighetsanpassning av passage 

över Hamngatan mellan Esplanaden och 

Fisktorget 750 0 61 650 100

Avser tillgänglighetsanpassning mellan 

Esplanaden och fisktorget. Merkostnaderna är 

kopplade till gestaltning vilket bör finansieras 

särskilt.

2091 Upprustning utsatta korsningar 1 500 0 0 1 500 0

Beslut om genomförande betr. föreslagna 

projekt är taget i Tn. 

Summa Gata: 48 640 -279 24 970 42 679 5 961



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Fastighetsavdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

2507 Övriga fastigheter 0 0 0 0 0

2488 Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks § 64) 36 0 45 45 -9 Mindre kvarstående arbeten. 

2491 Ny skola väster, Unica 41 100 0 34 245 35 980 5 120

Skolan är inflyttningsklar till skolstart ht 2017. 

Kvarstående medel ska gå till avetablering av moduler 

för Hertigen Karls förskola år 2018 samt 

garantiavsättning. Del av kvarvarande medel kommer 

gå åt 2018 för garantiavsättning samt optioner.

2492 Ny skola väster, Prisma 44 247 0 38 152 41 652 2 595

Skolan är inflyttningsklar till skolstart ht 2017, förutom 

rivning av Lockerudsskolan samt färdigställande av 

skolgård. Del av kvarvarande medel avsätts till 2018 

för garantiavsättning samt optioner.

2493

Ombyggnad av Flitiga Lisans skola till 

förskola 15 280 0 9 751 13 301 1 979

Ytterligare 5 350 tkr i budgetmedel har erhållits enligt 

Kf § 22, 2017-03-27. Budgetmedel på 14 000 tkr är 

flyttade till budget 2018.

2494 Ombyggnad av Rotundan 2015 5 936 0 5 798 5 936 0

4 mnkr är budgeterat från början, ytterligare 2,1 mnkr 

avser EPC-åtgärder vilka omdisponerats.

2496 Nybyggnad förskola Tidavad 4 386 -9 3 575 4 386 0

Förskolan färdigbyggd, mindre arbeten kvarstår. Bidrag 

är sökt, men ej medräknat i prognosen.

2499 Brunnsberg, tillbyggnad/renovering 1 281 0 632 750 531

Avsåg bl.a. kvarstående markarbeten. Kvarstår gör 

trappinstallation, el- och brandskyddsarbeten som till 

största delen utförs under 2018.

2540

Ombyggnation Västerängs 

pistolskyttebana 193 0 137 137 56 Projektet klart.

2548

Ombyggnation Västerängs 

gevärsskyttebana 200 0 183 183 17 Projektet klart.

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017 Kommentarer

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

171031

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

171031



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017 Kommentarer

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

171031

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

171031

2541

Badhuset, tillgänglighet & utbyggnad 

undervisn.bassäng 13 858 0 1 735 3 000 10 858

Byggstart i oktober, beräknas klart i augusti-oktober 

2018. Ytterligare 5 000 tkr planeras omdisponeras till 

projektet. Försenad byggstart medför mindre del 

upparbetade medel.

2542

Byte av sportgolv i Högelidsskolans 

gymnastikhall 800 0 450 450 350 Projektet klart.

2543

Rivning Vänershofshallen/ny 

gestaltning 2 400 0 1 208 1 208 1 192

Rivningen blev klar under september. Oklart angående 

kompletteringar av befintliga byggnader med värme 

och återställning.

2544 Timmermansgård 500 0 0 0 500

Kostnader i samband med återställande av ytan vid 

byggården. Sker under 2018 i samband med 

detaljplaneprocessen för Johannesberg västra.

2545 Kronopark, ny förskola 3 400 0 69 330 3 070

Avser projektering. Budgetmedel på 7 000 tkr är 

flyttade till budget 2018.

2546 Sjölyckan, ny förskola 0 0 28 28 -28 Avser projektering.

2553

Energiinnovativa åtgärder, Kronopark 

och Sjölyckans förskolor 0 0 0 200 -200 Budget finns 2018 och framåt.

2547 Gräshoppan 14, Hjortstigen 11 000 0 7 859 9 550 1 450

Projektet påbörjat och beräknas klart innan årsskiftet. 

Kvarstående arbeten för 1 000 tkr samt 450 tkr i 

säkerhet.

2551

Servicebyggnad vid ställplatserna i 

Mariestads hamn 2 500 0 0 100 2 400 Leverans av servicebyggnad sker våren 2018.

2554

Innebandysarg med splitboard till 

Tunahallen 95 0 0 95 0

Delsumma ovanstående projekt: 147 212 -9 103 867 117 331 29 881

Forts. nästa sida avseende EPC-projekten samt Riktat fastighetsunderhåll 



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017 Kommentarer

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

171031

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

171031

Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + Riktat fastighetsunderhåll (gemensam investeringsram)

2489

Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + 

RUH 0 0 0 0 0

Övergripande medel på 35 mnkr ska omdisponeras till 

nedanstående projekt.

2552

Nytt brandlarm och IT-kablage, 

Vadsboskolan 1 600 0 0 1 600 0

Uppgradering brandlarm och utrymning samt nödljus 

och IT-kablage i samband med riktade 

underhållsåtgärder.

2520

Riktat fastighetsunderhåll, 

Vadsboskolan 6 442 0 6 608 6 442 0

Underskott täcks av budget 2017. Mer bidrag erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2521

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Vadsboskolan 2 113 0 1 523 2 113 0

Underskott täcks av budget 2017. Mer bidrag erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2522

Riktat fastighetsunderhåll, 

Tunaholmsskolan 13 210 0 4 694 13 210 0

Underskott täcks av budget 2017. Bidrag är sökt och 

beräknas till 5 000 tkr * 55 %, erhålls under 2018 när 

projektet är klart. Prognosen avser kostnader exkl. 

kommande bidrag.

2523

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Tunaholmsskolan 6 918 0 2 575 6 918 0

Underskott täcks av budget 2017. Bidrag är sökt och 

beräknas till 5 000 tkr * 45 %, erhålls under 2018 när 

projektet är klart. Prognosen avser kostnader exkl. 

kommande bidrag.

2524

Riktat fastighetsunderhåll, Ullervads 

skola 525 0 603 603 -78

Bidrag är sökt och beräknas till 2 362 tkr * 30 %, erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2525

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Ullervads skola 1 123 -1 653 1 011 1 123 0

Bidrag är sökt och beräknas till 2 362 tkr * 70 %, erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2527

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Sikelvingens förskola 340 0 155 215 125

2529

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Skrivarens förskola 53 0 0 60 -7

2530 Riktat fastighetsunderhåll, Biblioteket 2 049 0 1 920 2 049 0



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017 Kommentarer

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

171031

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

171031

2531

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Biblioteket 0 0 5 5 -5

2549

Riktat fastighetsunderhåll, Tidavads 

skola 2 095 0 1 818 2 300 -205

Pågående projekt där underskottet justeras med 

omdisponering av EPC-medel i 2018 års budget.

2550

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Tidavads skola 461 0 -105 100 361

Delsumma EPC + RUH projekt: 36 929 -1 653 20 807 36 738 191

Summa Fastighet, totalt: 184 141 -1 662 124 674 154 069 30 072



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Städavdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

1610 Inventarier städavdelningen 200 0 54 200 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Summa Städ: 200 0 54 200 0

Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Prognos 4 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

171031



2017-11-02
rev. 2017-11-07

Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt Exploateringsfastigheter

Prognostillfälle:  4

Verksamhet

Budget  

(KF) Ombudg. Omdisp.

Tillägg 

från Ks

Tillägg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Exploateringsverksamhet, VA 11 500 -213 0 0 0 11 287 -7 258 10 415 -3 686 14 973

Exploateringsverksamhet, Gata 6 000 -3 456 -3 100 0 0 -556 -19 450 17 063 4 211 -4 767

Exploateringsverksamhet, Fastighet 0 0 0 0 10 100 10 100 0 836 5 000 5 100

Summa: 17 500 -3 669 -3 100 0 10 100 20 831 -26 708 28 314 5 525 15 306

Avvikelse vid prognos 4 = 

skillnad mellan budget 

totalt och prognos för år 

2017

Budget 2017

Utfall 

kostnader 

2017 

t.o.m. 

171031

Prognos 4 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Exploateringsverksamhet

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

VA-avdelningens projekt

1002 Anslutningsavgift tomter 0 -384 973 300 -300

1008 Exploatering Sjölyckan, etapp 1 6 911 -6 843 -6 455 -15 390 22 301

1017 Exploatering Sjölyckan, etapp 2 0 0 6 544 2 265 -2 265

1018 Exploatering Sjölyckan, etapp 3 0 0 4 036 1 215 -1 215

1019 Exploatering Sjölyckan, etapp 4 0 0 1 051 1 215 -1 215

1020 Exploatering Sjölyckan, etapp 5 0 0 0 3 440 -3 440

1015 Eken 2 0 0 0 0 0

Projektet flyttas troligtvis till år 2018 beroende på 

genomförande.

2022 Hindsberg (VA) 1 376 0 369 600 776 Arbetet är klart, inväntar faktura.

2038 Karlslund - intäkter 0 -31 0 -31 31

Anslutningspunkter för två tomter kommer att 

komma in, troligtvis år 2018.

2038 Karlslund - kostnader 3 000 0 3 897 2 700 300 Etapp 2 påbörjas i mitten av december.

Gatuavdelningens projekt

1010 Exploateringsprojekt (ram) 3 390 0 85 300 3 090

Ska bokföras om till andra specifika projekt under 

året.

1016 Näckrosen 15 300 0 0 0 300 Arbetet sker under 2018.

2022 Hindsbergsområdet -276 0 262 300 -576

Underskottet beräknas täckas av kommande 

tomtförsäljningar 2017/2018.

2038 Karlslund - intäkter 0 0 0 -750 750 Försäljning av en tomt.

2038 Karlslund - kostnader 2 014 0 13 1 200 814

2080 Vätgasstation Hindsberg 101 -3 688 147 150 -49

2083 Kvarteret Fräsen -281 0 0 0 -281 Inväntar intäkt från tomtköpare, sker 2018.

Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

171031

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

171031

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Intäkter, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng

1001

Ekudden Smedjehagen 2005-

intäkter 0 0 0 0 0 Färdigställt 2017.

1003

Exploatering Marieäng

intäkter 1 726 -4 462 0 -4 883 6 609 Två tomter kvar för försäljning.

1009 Anslutningsavgifter gata, Marieäng 873 0 0 -100 973

1008 Exploatering Sjölyckan, etapp 1 0 -191 0 -5 770 5 770

1017 Exploatering Sjölyckan, etapp 2 0 0 0 -4 199 4 199

1018 Exploatering Sjölyckan, etapp 3 0 0 0 0 0

1019 Exploatering Sjölyckan, etapp 4 0 0 0 0 0

1020 Exploatering Sjölyckan, etapp 5 0 0 0 0 0

1011 Intäkter tomtförsäljning Sjölyckan 8 324 -11 109 0 0 8 324 Ska bokföras om till ny etappindelning.

1013 Västra Ekudden 0 0 0 0 0

Tomtförsäljningar sker ej under året då detaljplanen 

är överprövad.

xxxx 

(1008)

Försäljning Sjölyckan, Ekudden, 

Marieäng -20 000 0 0 0 -20 000 Se respektive projekt.

Kostnader, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng

1001

Ekudden Smedjehagen 2005-

kostnader 1 000 0 1 025 1 025 -25

Asfalteringsarbeten och cykelvägar samt övrigt 

färdigställande av Nya Ekudden. Markarbeten vid 

Galeasen är klart, resten utförs 2017.

1003

Exploatering Marieäng

kostnader -2 201 0 779 779 -2 980

Mindre kostnader i samband med tomtförsäljning 

och färdigställande av gång/ cykelvägar. 

Kompenseras av tomtförsäljning.

1008 Exploatering Sjölyckan, etapp 1 4 349 0 4 372 757 3 592

Avser färdigställande av huvudgata, bussgator samt 

bostadsgator etapp 1, 2 och 3. Gemensamma 

kostnader fördelade vid prognos 4 till etapp 2-5.

1017 Exploatering Sjölyckan, etapp 2 0 0 8 139 9 024 -9 024

1018 Exploatering Sjölyckan, etapp 3 0 0 721 1 606 -1 606

Tillägg av sex nya serviser gör att gata ej byggs 

färdig. Byggs klar våren 2018.

1019 Exploatering Sjölyckan, etapp 4 0 0 1 248 2 633 -2 633

VA-arbeten samt sprängning på tomtmark pågår 

fram till årsskiftet.



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

171031

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

171031

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

1020 Exploatering Sjölyckan, etapp 5 0 0 272 1 979 -1 979

1012 Exploatering Ullervad 31:1 160 0 0 160 0

Prognos avser planarbete. Kalkyl för genomförande 

kommer i anslutning till samrådet.

1013 Västra Ekudden -35 0 0 0 -35

Total kostnad är beräknad till 16 mnkr, intäkt till 19 

mnkr. Budgetmedel har tagits upp i Budget 2018-

2020. Årets kostnader avser projektering samt 

markköp. Medel för markköp äskas separat under år 

2018.

Fastighetsavdelningens projekt

1014 Murklan 5 & 6 10 100 0 836 5 000 5 100 Avser byggnation av mindre flerbostadshus.

Summa Exploatering: 20 831 -26 708 28 314 5 525 15 306



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 258                                                   Dnr 2017/00003  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 4, 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda 
kommun. Den skattefinansierade verksamheten bedöms göra ett överskott om 100 tkr, 
inkl. bostadsanpassningsverksamheten.  

 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om 450 tkr i 
förhållande till budget.  

Bakgrund 

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

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda 
kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4, 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning prognos 4 driftbudget Töreboda kommun 2017”.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-31  
Dnr: 2017/00003   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning prognos 4 driftbudget Töreboda 
kommun 2017  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten bedöms göra ett 
överskott om 100 tkr, inkl. bostadsanpassningsverksamheten.  
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om  
450 tkr i förhållande till budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta 
en handlings-plan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en 
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för ekonomiutskottet. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget 
Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4, 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning prognos 4 driftbudget Töreboda kommun 
2017”.      
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Controller  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Prognos 4, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-09.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde

Budget 

kostnader

Budget 

intäkter Budget Prognos Avvikelse Kommentar

Verksamhet Teknik

Töreboda

Administration 715 -299 416 416 0 Följer budget.

  

Kart- och mätavdelningen 325 -116 209 209 0 Följer budget.

  

Gatuavdelningen 12 436 -5 790 6 646 6 546 100

Utfallet hittills i år visar fortsatt på en något lägre kostnadsnivå än 

budgeterat, dels beroende på högre beläggningsgrad mot 

investeringsprojekt och dels möjligheter att vara återhållsam gällande 

kostnader för gatubelysningen i samband med utbytet till LED. Under 

hösten bedömer verksamheten att stora delar av utrymmet utnyttjas till 

beslutade skötselplaner (dagvattenbrunnar och branddammar). Bidrag 

Enskilda vägar överskrider dock budget med 105 tkr (550-665).

Fastighetsavdelningen 29 292 -19 102 10 190 10 190 0

Fastighet aviserade i prognos 3 ett underskott om 800 tkr, med de åtgärder 

som verksamheten har vidtagit bedömmer verksamheten att man kommer 

att lyckas med att nå budget.

varav Bostadsanpassning 1 250 0 1 250 1 250 0

Städavdelningen 8 460 -8 460 0 0 0 Följer budget.

  

Summa skattefinansierad vht:  52 478 - 33 767  18 711  18 611   100



Prognos 4, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-09.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde

Budget 

kostnader

Budget 

intäkter Budget Prognos Avvikelse Kommentar

Verksamhet Teknik

Töreboda

VA-avdelningen 14 477 -20 420 -5 943 -6 393 450

Verksamheten har lägre kostn. för personal och energi gentemot budget, för 

såväl VA administrationen som reningsverket. I avvaktan på större inv.projekt 

ligger man lågt med kostnaderna för underhåll, vilket även det genererar ett 

visst överskott.

Summa avgiftsfinansierad vht - 

mot fond: 14 477 -20 420 -5 943 -6 393 450



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 259                                                   Dnr 2017/00004  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 4, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för Tekniska nämndens investerings budget i 
Töreboda kommun år 2017.  

Bakgrund 

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

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 4, Töreboda kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 4, 
Töreboda kommun”.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-01  
Dnr: 2017/00004   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 4, Töreboda kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för Tekniska nämndens investerings 
budget i Töreboda kommun år 2017.   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens 
investerings-budget i Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 4, Töreboda 
kommun.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 4, Töreboda kommun”.     
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Controller  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt Töreboda kommun

Verksamhet

Budget (KF) Ombudg Omdisp. inom 

TN

Tilllägg 

från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget 

inkl omb.

Planerad 

omdisp.-

ej 

beslutad 

av TN

Planerad 

omdisp.-

ej 

beslutad 

av Ks/Kf

Fastighetsavdelningen 30 750 8 838 0 0 39 588 0 0 16 377 27 146 6 442

Gatuavdelningen 6 250 3 146 1 918 300 11 614 0 0 4 232 8 903 2 711 *)

VA-avdelningen 15 500 10 742 0 0 26 242 0 0 6 536 12 088 14 154

Summa 52 500 22 726 1 918 300 77 444 0 0 27 146 48 137 23 307

*)

budgetjustering

Budget 2017 Utfall 

detta år 

t.om 

20171024

Prognos 4 Avvikelse = 

skillnad 

mellan 

budget 

totalt och 

bokslut



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Töreboda kommun

Fastighetsavdelningen

Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

92118 Töreboda camping 30 nya platser 0 0 103 103 103 103 103 -103 Allt är klart Denna fakturan 

skulle varit bokförd 2016. 

Slutredovisas.
92305 Moholm, ventilation byggnad 2-3 samt 

gymnastiksal

500 1 024 1 524 852 1524 1524 2000 2000 -476 Arbetet utförs under hösten, 

problem med leveranser o 

bygglov. Kostnaderna bedöms 

till totalt 2 000 tkr, omfattning 

svår att överblicka. 

92406 Kilens skola ventilation § 296 442 442 225 442 442 342 275 167 Mindre åtgärder med att fördela 

om luft, budget kommer ej 

räcka till att byta samtliga 

aggregat. Vi koncentrerar oss 

till fritidsavdelningarna.

92416 Inbrott, elsäkerhet, larm 80 80 25 80 80 30 30 50 Inbrottslarm och passersystem 

Björkängsskolan, arbeten 

pågår och slutförs under våren. 

Planerade arbeten är 

färdigställda.

92417 Centralskolan upprustning D-huset, hus A och 

elevcafé hus B

6 000 3 099 9 099 4 743 9099 9099 10500 7299 1 800 Projektet Hus D klart. Elevcafé 

pågår budgethar förstärkts av 

bidragsmedel då elevcafet 

tillåtits att bli dyrare än 

kalkylerat. Bidragsbeloppet är 3 

432 tkr.

92497 Belysning ridbana/Fastighet (låg tidigare under 

Gata)

250 250 0 0 250 150 100 Resterande medel 

ombudgeteras.

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerProj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall 

tom 

171024

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 

4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017



Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerProj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall 

tom 

171024

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 

4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

92428 Idrottshall 2 500 -138 2 362 451 2362 2362 500 500 1 862 Inga anbud inkom, oklart när 

det kan utföras! Nytt försök 

pågår, årets medel kanske inte 

hinner ta slut. Entrè mm etapp 

4, kvarstår för årets medel. 

Etapp  1, 2 och 3 är klara. På 

årsbasis kommer enbart 50 tkr 

ytterligare att åtgå. Inga bud, ny 

upphandling skickas ut i 

dagarna. Kvarvarande medel 

ombudgeteras.

92494 Älgarås skola pelletspanna 1 500 1 500 3 000 1 582 3000 3000 2200 2200 800 Pannan är på plats, 

proveldning under oktober.

92496 Björkäng 2017 Modul 3 300 -127 3 173 3 421 3173 3173 3915 3550 -377 Modulen monterad och 

överlämnad, en del 

efterdyningar kvarstår. 

Asfaltering ngt billigare än 

beräknat. Ett bidrag om 1,2 

mnkr bokfört projektet.

92508 Kilen 3 300 -3 300 0 0 0 0 0 0 0 Medlen överflyttas till projekt 

"Ny byggnad Kornknarren" enl. 

beslut Kf § 108 Dnr KS 

2017/00295.

92509 Bibliotek, utredning pågår 600 600 0 600 600 0 0 600 Uppdraget oklart.

92510 Ny fsk avdelning 2 700 -2 700 0 0 0 0 0 0 0 Medlen överflyttas till projekt 

"Ny byggnad Kornknarren" enl. 

beslut Kf § 108 Dnr KS 

2017/00295.

Nytt 

Projekt nr

Ny byggnad Kornknarren 6 000 6 000 6000 6000 Medlen överflyttas till  projekt 

"Ny byggnad Kornknarren" enl. 

beslut Kf § 108 Dnr KS 

2017/00295.

92514 Tillbyggnad Killingen  KS§210 2 300 2 393 4 693 852 4693 4693 5295 5500 -807 Pågår, klart till årsskiftet. Stora 

tillkommande kostnader för 

brandavskiljning och sprinkler 

som ej kunnat förutses.



Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerProj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall 

tom 

171024

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 

4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

92515 Lilla Börstorp Stödboende 0 0 1 0 0 0 0 0 Projektet är klart och 

överlämnat, budgeten 

överskrids med anledning av 

brandsäkerhetsåtgärder. 

Budget ej inlagd, bidraget 

täcker kostnaderna. 

92516 IT-Ventilation Kommunhuset Etapp 1, 2016. 500 -89 411 0 411 411 411 0 411 Ventilation IT klar, 2 kontor 

ombygda i samband med detta, 

Nya medel räcker till ett plan.

92517 Förskola Moholm 2 100 -72 2 028 2 414 2028 2028 2428 2445 -417 Projektet klart, tillkommande 

kostnader för utemiljö och en i 

övrigt tight budget.  

Småkostnader kvarstår

92519 Bibliotek Älgarås 500 -5 495 475 495 495 495 495 0 Projektet är klart och kan 

slutredovisas.

92604 Tillgänglighet 250 250 0 250 250 250 0 250 Åtgärd framtages.

92608 Energisparåtgärder enligt program 469 469 29 469 469 469 300 169 Ett fläktrum byggs om för IFO, 

arbeten är beställda.  Samkörs 

med projekt 92628.

92628 Vårdcentralen energieffektivisering 1 500 12 1 512 0 1512 1512 312 0 1 512 Under året kommer vi ej klara 

mer än de beställda arbeten 

som är på vårdcentralen

92629 Ventilation Kornknarren 1 000 1 000 109 1000 1000 500 300 700 Första aggregatet monteras i 

Juli. Delar av kostnader tagna 

av driftmedel. Aggregatet i 

köket skjuts till kommande 

köksrenoveringsprojekt.

92630 Multisport Centralskolan 500 500 104 500 500 500 500 0 Planering för utförande i höst, 

asfaltering kommer att ske 

innan säsongen är över.
92631 Byta av tak Syrenen 900 900 671 900 900 900 900 0 Utföres i höst, budgeten är 

knapp.

92632 Ytterligare fsk platser i Moholm (Gruvan) 600 600 262 600 600 600 600 0 Projektet pågår, släpar efter 

med anledning av att 

ventilationsprojektet ej håller 

tidplan.
92802 Teatern renoveringsbehov scengolv 200 200 0 200 200 200 0 200 Utförs under 2018

92941 Gjutaren 4 61 Oklar omfattning

0 0 0 0 0 0 0



Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerProj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall 

tom 

171024

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 

4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Summa 

Fastighet:

30 750 8 838 0 0 39 588 16 377 39 441 39 441 32 199 27 146 6 442



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Töreboda kommun

Gatuavdelningen 191

Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

92130 Ram gatuprojekt 2 000 189 -2 000 189 0 189 0 0 0 189 Kvarvarande medel ej 

intecknade.

GC-vägar 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0 0

92139 Kvarteret Hästen 1 918 1 918 1 782 1918 1918 1918 1918 0 Kostnader och intäkter ligger i 

fas. Resterande medel ombudg.

92145 GC  väg Torstorpsgatan 51 Slutredovisad 2016. Rivning av 

belysningsstolpa, samt 

återställningskostnader iår.
92148 Töreshov Etapp E / Ny GC väg (Idrottsv- 

Halnavägen) 

-222 200 -22 2 -22 -22 -22 -22 0 Utbyggnad av sträckan 

Halnavägen-Örnstigen. 

Finansieras med 430 tkr ur 

gaturam samt 430 tkr i 

statsbidrag. Tas av upprustning 

av gator 2016, se beslut Tn § 

185 2015/00544 .  Under 2015 

inkom 215 tkr o bokfördes på 

92148. Återstår trafikmålning, 

efter det kan slutredovisa! Den 

14 dec 2016  skickades 

slutrekvisitionen in på 21,5 tkr, 

men då ngt underlag saknades 

har utbet inte gjorts än, 

slutredovisas under hösten.

92150 Upprutsning Lekplatser 0 76 76 77 76 76 76 76 0  Tn 258 TN 2015/479. Projektet 

klart att slutredovisa.

92153 Trafiksäkerhet Kilsgatan -325 -325 342 -325 -325 -325 -325 0 Enligt förslag till fördelning enligt 

Tn § 258  TN 2015/479  

Statsbidrag 500 tkr. Medlen 

kommer åtgå. Nu slutredovisat 

Trafikverket. Återstående 

asfalteringen 50 m efter 

servissanering ,  åtgärdat.  

Omför överskottet från 92156, 

som är klart. Kommer troligvis att 

backa ca 125 tkr, totalt för dessa 

tre projekt. Vilket finansieras 

inom ram. Klart och slutliga 

medel om 100 tkr slutrekvireras.

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerProjekt Budget 2017 Utfall tom 

171024

Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017



Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerProjekt Budget 2017 Utfall tom 

171024

Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

92154 Kollektivsäk Kilsgatan/Friggagatan/Centralskolan 

samma proj som 92156

-89 -89 0 -89 -89 -89 -89 0 Förslag till beslut omdisponering  

150 tkr från upprustning gator 

proj.nr 92162. Höjd budget till 

450 tkr (225 tkr kommunens 

del). Det skall h ainkommit 202,5 

tkr, återstår att få 43 243 kr.

92156 Centralskolan busshållsplats tillgänglighet 330 tkr 225 225 0 225 225 225 225 0 Enligt förslag till fördelning enligt 

Tn § 258  TN2015/479. 

Byggstart nov- 2016. Finns ett 

högre samfinansieringsbelopp 

450 tkr varav kommunens del är 

225 tkr. Tn §128 TN 

2015/00256.  Efter 

slutrekvirering, om 22,5 tkr klart 

att slutredovisa. Kostnadena har 

gått på 92153.

92158 Trafiksäkertshöjande åtgärder 135 135 0 135 135 135 0 135 Enligt förslag till fördelning enligt 

Tn § 258  TN 2015/479. Medlen 

kan komma att gå åt till 

Kilsgatan.

92162 Planerat beläggningsunderhåll/upprustning av 

gator

173 800 973 76 973 1000 1000 1000 -27 Reglera underskottet på proj nr 

92148 (inom ram). 

92163 Gatubelysning Kilen 250 250 169 170 170 170 180 70 Klart! Slutredovisa när 

kostnaden om 10 tkr (ersättning 

Vänerenergi) bokförts. Rest. 

medel åtgår till den fortsatta 

utbyggnaden, omdisponera till 

GC väg Kilen.  

92165 Åtgärder Moholms skola 400 400 6 400 400 400 400 0 Projektering pågår, skall utföras 

2017.

92166 Motveck Gastorp 100 100 0 100 100 100 100 0 Kolla med Johan så att 

uppdraget utförs
92167 Korsning Kanalvägen/Kyrkogatan 500 500 125 500 500 500 500 0 Nästan färdig. 



Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerProjekt Budget 2017 Utfall tom 

171024

Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

92168 Trafiksäkerhetsåtg. Vallagatan 100 100 0 100 100 100 35 65 Resterande medel ombudg. för 

det forsatta arbetet med 

trafiksäkeråtg. inom Töreboda

92169 Trafiksäker passage Sötåsenvägen 200 200 4 200 200 200 50 150 Avvaktar politiskt beslut, arbetet 

kommer att utföras 2018

92170 Gc-väg i Kilenomr. 300 300 6 300 300 300 100 200 Avvaktar politiskt beslut, större 

delen av arbetet kommer att 

utföras 2018
92171 Bergsagatan etapp 1 600 600 2 600 600 600 50 550 Ombudgeras, arbetet utförs 

2018.

92172 Upprustning gator (GC vägar) 100 100 0 100 100 100 100 0 Ht 2017

92279 Tillgänglighet HIN delas mellan gata/fastighet 200 529 729 0 300 300 300 0 729 Åtgärder klara enligt nuvarande 

inventering. Tjänsteskrivelse tas 

fram för att disponera medlen till  

tillgänglighet torgparkeringen. 

Arbetet planeras att utföras 

under hösten 2017.

92280 LED 2 500 2 455 4 955 1 589 4955 4955 4955 4505 450 Arbetet försenat, resterande 

medel ombudg.

Nytt proj nr 2017 Trafiksäkerhetsåtgärder 300 -300 0 0 0 0 0 0 0 Hastighets- och 

trafiksäkerhetsåtgärder 

(platåkorsningar).
Nytt proj nr 2017 Nybyggnation av parkeringsplatser i Töreboda centrum 300 300 0 300 300 100 200 KF utökar anslagettill 

investeringsprojekt för 

centrumutveckling i Töreboda i 

2017 års investeringsbudget 

med 300 tkr. Pengar tas från 

2018 års anslag. Ramförändring 

sker med motsvarande belopp, 

avvaktar budgetjustering. 

Projekterat Östar torggatan med 

ej påbörjat torget. Resterande 

medel omb.

0 0 0 0 0 0

Summa Gata: 6 250 3 146 1 918 300 11 614 4 232 10 805 10 943 10 943 8 903 2 711



Tekniska nämnden MTG
Investeringsprojekt Töreboda kommun

VA-avdelningen

Proj.nr. Projekt

Budget  (KF) Om-budg. Omdisp. inom 

TN

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av TN

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av 

Ks/Kf

92161 KS Ny gata Kanalparken VA-kostnader inkluderade i 

gatuproj. Fördelas Gata/VA

11 11 4 932 11 11 11 11 0 Utfall ska flyttas från VA

92201 VA investeringar 11 500 5 960 -8 400 9 060 -800 0 8260 8260 8260 0 9 060 En större del av återstående 

ram ombudgeteras och 

omdisponeras till 

kvävereningsprojekt efter att 

upphandling är klar.
92258 Omb tryckluftskompressor -145 -145 0 -145 0 -145 -145 0 Detta projekt ligger fel justeras

92271 Del I Hygiensieringsanläggning Kretslopp 1 000 1 000 0 300 300 300 300 700 Avvaktar tillstånd.

92282 Renovering och modernisering av pumpstationer 1 478 1 164 0 1000 1000 500 500 664 Modernisera och installera 

"fjärrövervakning" av 

pumpstationer. 1 500 tkr 

omdisp.från proj.nr 92201.
92272 Borreboda pumpstation -139 0 0 0 0 0 0
92274 Grundfors pumpstation -7 0 0 0 0 0 0
92275 Dalagatan -168 0 0 0 0 0 0

92264 Sträte pumpstation -10 -10 0 -10 -10 -10 -10 0
92273 Moholms pumpstation -10 -10 0 -10 -10 -10 -10 0

92276 Slätte VV Rostrfi tank -73 -73 0 -73 -73 -73 -73 0

92278 Idrottsvägen VA 64 64 64 -64

92283 Relining 2015 194 194 230 230 230 230 230 -36 Slutredovisas

92284 Hajstorps reningsverk -18 1 800 1 782 0 1782 1782 1782 1000 782 Nytt reningsverk efter 

föreläggande från Miljö. Omtag 

i upphandling har gjort att det 

92285 Ombyggnad VA Depågatan 691 691 304 691 691 691 400 291 Ombyggnad ledningar över 

tomtmark. Tn § 157 TN 

2016/00497

92286 VA-sanering Kilsgatan 82 82 0 82 82 82 82 0 Återställning återstår

92287 Ombyggnad VA Halnavägen 214 214 0 100 100 100 100 114 Återställningsarbete återstår. 

Byte serviser.Tn § 158 TN 

2016/00496

Nytt proj nr 2017 Ny vattentäkt Lagerfors 100 0 100 100 100 100 -100 Avser nytt borrhål och 

överbyggnad för att bygga bort 

dålig råvattenledning. Kostnad 

avser endast 

utredning/projektering.

Nytt proj nr 2017 Töreboda södra 0 300 0 300 300 300 300 -300 Åtgärda ledning med mycket 

inläckage, i dagläget saknas 

ritningar, arbetet planeras att 

utföras senhöst/vinterjobb. 

Kostnaderba avser 

utredning/projektering.
92288 Omläggning ledning fastigheten Konstruktören 682 682 889 700 700 850 889 -207 Tn §216 DNR 2016/00661

92289 Relining Fägre 1 000 1 000 0 1000 1000 1000 1000 0 Tn §179 DNR 2016/00580

92291 Centrumgestaltning etapp A3 -Torget Ö Torgg. 

(91128)  VA-åtgärder Östra Torggatan

1 500 1 500 46 500 500 500 1500 0 Omfattar etappen Parkgatan - 

Norra Torggatan vilket kommer 

att åtgärdas genom Relining, 

se Dnr 2017/00086. Samt även 

sträckan norr om Torggatan, se Slamtorn Töreboda reningsverk 0 2600 2600 50 50 -50 Avser byte av befintligt 

slamtorn

Avvikelse vid 

prognos 4  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

Budget 2017 Utfalltom 

171024

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Prognos 4 = bedömd 

kostnad under år 

2017

Kommentarer



Proj.nr. Projekt

Budget  (KF) Om-budg. Omdisp. inom 

TN

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av TN

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av 

Ks/Kf

Avvikelse vid 

prognos 4  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

Budget 2017 Utfalltom 

171024

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Prognos 3 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Prognos 4 = bedömd 

kostnad under år 

2017

Kommentarer

92293 Utbyggnad kväverening Töreboda reningsverk 4 000 4 000 0 7000 7000 2500 2500 1 500 Avser steg 1 i 

tillbyggnad/ombyggnad för 

bättre kvävereduktion. 

Upphandling klar i november. 

Mesta kostnaden bedöms 

komma under första halvåret 

2018.
92293 Renovering i samband med utbyggnad till kväverening 1 000 1 000 0 1000 1000 0 Avser renovering av befintliga 

bassänger och andra utrymmen 

i samband med ombyggnation 

till kväverening under 2017. 

Ytterligare kostnader 2018 

väntas
92294 Byte tak personalutrymme Töreboda ARV 200 200 72 200 0 Byte tak då större brist 

upptäckt.

92295 Relining spillvattenledning Kanalparken 2 400 2 400 0 200 2 200 Upphandling pågår kommer ej 

hinna genomföras under 2017.

92286 VA-sanering Björnstigen 1 500 1 500 1500 0

Ombyggnad av Vassbacken/Moholm 0 400 3000 3000 1500 400 -400 Bygga om Moholms gamla 

vattenverk till en modernare 

tryckstegringsstation och skapa 

driftsäkrare distribution. 

Utredning pågår
Summa VA: 15 500 10 742 0 26 242 0 0 6 536 27 418 27 563 19 582 12 088 14 154



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 260                                                   Dnr 2017/00005  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 4, 
Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs 
kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott i förhållande till budget 
kopplat till bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr. 

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

Bakgrund 

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

Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget 
ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning prognos 4 driftbudget 2017, Gullspångs kommun”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-01  
Dnr: 2017/00005   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning prognos 4 driftbudget 2017, 
Gullspångs kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens 
driftbudget i Gullspångs kommun. Den skattefinansierade 
verksamheten beräknas göra ett underskott i förhållande till budget kopplat till 
bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med 
budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. 
 
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser 
från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska 
presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning prognos 4 driftbudget 2017, Gullspångs 
kommun”.      
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Controller  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Prognos 4, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-09.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde

Budget 

kostnader

Budget 

intäkter Budget Prognos Avvikelse Kommentar

Verksamhet Teknik

Gullspång

Administration 533 -60 473 473 0 Följer budget.

  

Kart- och mätavdelningen 295 -65 230 230 0 Följer budget.

  

Gatuavdelningen 10 590 -4 060 6 530 6 730 0

Det underskott som aviserades i början av året har rättats till då 

verksamheten lyckats med att skapa mer intäkter kopplat till beläggning på 

personalen. Bidrag till enskilda vägar blev lägre utfallsmässigt i år, jämfört 

med tidigare år, vilket också bidrar till en prognos 4 i nivå med budget.

Fastighetsavdelningen 12 924 -4 700 8 224 8 224 0 Följer budget.

varav Bostadsanpassning 662 0 662 962 -300 Kostnaderna för bostadsanpassning bedöms överskrida budget med 300 tkr.

Städavdelningen 5 533 -350 5 183 5 183 0 Följer budget.

  

Summa skattefinansierad vht:  30 537 - 9 235  21 302  21 802 -  300



Prognos 4, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-09.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde

Budget 

kostnader

Budget 

intäkter Budget Prognos Avvikelse Kommentar

Verksamhet Teknik

Gullspång

VA-avdelningen 9 950 -12 830 -2 880 -2 880 0

Verksamheten har varit gynnade av den torra väderleken, den första delen av 

året. Personalkostnaderna har också gett en postitiv avvikelse, då 

verksamheten hanterat vakanser med befintlig personal. De positiva effekterna 

tas dock ut av högre reparationskostnader på verk och pumpstationer, 

samtidigt som det har varit en medveten satsning på underhåll av ledningsnät. 

Summa avgiftsfinansierad vht - 

mot fond: 9 950 -12 830 -2 880 -2 880 0



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 261                                                   Dnr 2017/00006  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 4, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspångs kommun år 2017.  

Bakgrund 

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

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspång kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4 Investeringar Gullspång kommun.  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 4, 
Gullspångs kommun”.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-01  
Dnr: 2017/00006   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 4, Gullspångs kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investerings-
budget i Gullspångs kommun år 2017.   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Gullspång kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4 Investeringar Gullspång kommun.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 4, Gullspångs kommun”.      
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Controller  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt TN Gullspångs kommun

Verksamhet

Budget  (KF) Om-budg Omdisp.   

inom TN

Tillägg från Ks Tillägg från Kf Omdisp.   

inom TN

Totalt 

beslutad 

budget

VA-avdelningen 1 900 712 0 0 0 0 2 612 659 2 612 0

Fastighetsavdelningen 750 39 917 0 0 5 500 0 46 167 12 787 32 885 13 282

Gatuavdelningen 2 000 -395 0 0 0 0 1 605 187 1 330 275

Summa 4 650 40 234 0 0 5 500 0 50 384 13 632 36 827 13 557

Budget 2017 Prognos 4 Avvikelse = skillnad mellan 

budget totalt och prognos

Utfall detta år 

t.om 

20171024

Prognos 4 Investeringar Gullspång.xlsx   Sammanställning   2017-11-01   09:03   1(4)



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Gullspångs kommun

Gatuavdelningen

Budget  

(KF)

Om-budg Omdisp. 

Inom TN

Tillägg 

från Ks

Tilläg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp.- ej 

beslutad av 

TN

Planerad 

äskande - 

ej beslutad 

av Ks/Kf

98042 Allmännavägen gc-väg i Otterbäcken 

etapp 2 exkl VA (gc-väg utmed 3005 Pirv-

navigat

-600 -600 0 -265 -265 -265 -265 -335 Samfinansieringsbeloppet är höjt 

till 1 300 tkr (kommunens del 650 

tkr, en höjning med 150 tkr från 

500 tkr .) Pågående projekt, 

byggs färdigt i samband med VA-

sanering.

98043 E20 Gata 172 Ingen budget omfördelad till vht 

Teknik, budget ligger under KS.

98053 Upprustning asfaltsbel.  Hova/Gullspång 2 000 -1 000 1 000 -200 0 800 800 800 200 Resterande medel om 200 tkr 

omdisponeras till "I 

ordningstllande av trygg o säker 

plats samt ev.ytterligare 

trafiksäkerhetsåtg".
98057 Översyn av skyltning och vägvisning 

2014

42 42 0 42 42 42 42 0 Gamla trafik- och 

vägvisningsskyltar behöver 

förnyas och bytas ut. Arbetet 

pågår.

98059 Bussterminal Gullspång -103 -103 0 0 0 0 0 -103 Ombyggnaden beräknas att gå på 

900 tkr inkl. medfinansiering. 

Klart, tot kostnad ca 805 tkr, sam 

fin beloppet 1,2 mnkr.  

Slutredovisa.

98060 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 100 100 7 100 100 100 40 60 Arbete pågår. Resterande medel 

ombudg.
98061 Villagatan gång- och cykelväg 3 3 0 3 3 3 3 0 Arbetet pågår (en förhöjning och 

målning kvarstår), ev 

överskridande täcks av proj.nr 

98060. Skall finnas ytterligare 

medel att rekvirera, avvakta 

slutredovisning i avvaktan på 

detta.
98063 Enkelt avhjälpta hinder 92 92 0 92 92 92 0 92 Ombudg.

98064 Parkering korsning 

Bankgatan/Stationsgatan

300 300 2 300 300 300 0 Asfaltering och iordningställande 

av parkeringen i kosrningen 

Bankgatan/Stationsgatan.

98065 Tillgänglighetsanpassning av 

busshållsplats Skagersvik 

225 225 2 225 225 0 225 Utgår helt.

98066 Trafiksäkersåtg. vid GC-väg vid 

Lysmasken  

125 125 1 125 125 80 45 Nämndsmål 2017. 

98067 Projektering Centrumgestaltning etapp 

2b

150 150 2 150 150 50 100 Enbart projekteringskostnad. 

Förfrågningsunderlag utskickat. 

Klart med projektör, startmöte 

vecka 45.
98100 Lekplats Gullspångs kommun 71 200 271 0 271 271 271 180 91 Resterande medel omb.

Nytt Proj nr Iordningställande av trygg  plats samt ev 

ytterligare trafiksäkethetsåtg.

0 200 0 200 200 100 -100 Nämndsmål 2017

0

Summa Gata: 2 000 -395 0 0 0 1 605 0 0 187 243 2 043 2 043 1 330 275

ProjektProj.nr. KommentarerAvvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Utfall 

detta år 

tom -

170821

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 4 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 2017

Prognos 4 Investeringar Gullspång.xlsx   Gatuavd   2017-11-01   09:03   2(4)



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Gullspångs kommun

Fastighetsavdelningen

Proj.nr. Projekt

Budget  

(KF)

Om-budg Omdisp. 

Inom TN

Tillägg 

från Ks

Tillägg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. - ej 

beslutad av 

TN

Planerad 

omdisp. - ej 

beslutad av 

Ks/Kf

91123 Nämndsrum 222 222 99 222 222 222 222 0 Separat beslut. Felbokfört!!

98068 Ventilation kommunhuset Etapp 1 2 000 2 000 2 2000 2000 2000 400 1 600 Upphandlas iår, tveksamt om 

projektet kommer att startas upp 

iår. Etapp 1 av projekt med 

ventilation och 

värmeanläggningen på 

kommunledningskontoret i Hova, 

denna etapp avser aggregat o 

ventilationsåtg. för plan 2 och 

vissa delar av 

värmeanläggningen. Projektet 

som helhet förväntas kosta 5 

mnkr och innebär att byggnaden 

exkl. hotelldelen får ny 

ventilationsanl., ombyggnad av 

delar av värmeanläggningen o ny 

styr. En del nya undertak och då 

uppdateras även belysning och 

ljudmiljö. Åtg. är ställda under 

krav från Miljö- o 

byggnadsförvaltningen.

98386 Byte av fönster Gullstensskolan -690 -690 0 -690 -690 -690 -690 0 Överför till huvudprojektet 98411

98407 Nytt namn: Regnbågsskolan 2017 33 000 33 000 -288 24000 24000 24000 24000 9 000 Projektet bara påbörjat, ingen 

prognos lämnas. Detta blir 

projektet för Regnbågsskolan. 

Utemiljö och mindre issolerade 

arbeten utförs i sommar och höst. 

Stora projektet startar efter nyår.                              

Budget ligger kvar i avvaktan 

omfördelning till resp. projekt 

98407 (Regnbågsskolan) samt 

98411 (Gullstensskolan). 

98411 Nytt namn: Gullstensskolan 2017 2 738 2 738 8 521 2738 2738 2738 2738 0 Projektet följer plan, för 

närvarande pekar prognosen på 

ett överskridande om 1,5 mnkr, 

detta kommer att hanteras inom 

projektet. Beslut om 

Boverksbidrag har kommit. Detta 

projekt nr blir Gullstensskolan. 

Pågår. Kök, bespisning, 

slöjdbyggnad och utemiljö 

färdigställs i sommar, skolan 

beräknas vara klar i februari 

2018. 
98414 Gallernäset mattor fsk 100 100 0 100 100 100 100 0 Svårt att få en entreprenör, utförs 

underjullovet  2017

98415 Vårdcentral Hova ventilation 800 800 367 800 800 800 800 0 Projektet slutförs under 

sensommaren 2017

98416 Lysmasken entréer och förråd 795 795 221 795 795 795 795 0 Pågår, klart innna höststormarna. 

Samtliga kostnader kommer att 

bokföras under projekt 98418

98417 Lysmasken byte av fönster 350 350 0 350 350 350 350 0 Pågår, klart innna höststormarna. 

Samtliga kostnader kommer att 

bokföras under projekt 98418

98418 Lysmasken byte tak 2 962 2 962 3 321 2962 2962 3062 2850 112 Pågår, klart innan höststormarna. 

Samtliga kostnader från 98416, 

98417, 98418 kommer att 

bokföras under projekt 98418 

Mindre tillkommande arbeten med 

förråden 

98419 Gula huset 750 -360 390 229 390 390 320 320 70 Projektet är i det närmaste klart, 

en extra nödutgång skall fixas.

98420 Hova Hotell 3 500 3 500 314 3500 1000 2 500 Fönsterbyte och mindre åtgärder 

med tak och fukt är beställt och 

kommer att påbörjas i september. 

Resterande medel ombudg.

Summa Fastighet: 750 39 917 0 0 5 500 46 167 0 0 12 787 33 667 33 667 37 197 32 885 13 282

Kommentarer Avvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Budget 2017 Utfall tom  

171024

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2016

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 4 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 4 Investeringar Gullspång.xlsx   Fastighetsavd   2017-11-01   09:03   3(4)



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Gullspångs kommun

VA-avdelningen

Proj.nr. Projekt

Budget  

(KF)

Om-budg Omdisp. 

inom TN

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. - 

ej beslutad 

av TN

Planerat 

äskande - ej 

beslutat av 

Ks/Kf

96000 VA ram investering 2017 1900 100 -1900 100 -100 0 0 0 0 0 100 Kvarvarande medel om 100 tkr 

kommer att omdisponeras till 

lämpligt projekt.

96015 E20 Hova 500 500 511 900 0 500 500 0 Enligt överenskommelse med 

TRV. Kan kostnaden delas upp 

på två år totalt 750 tkr.
96035 Gårdsjö byte rörgaller 10

96037 VA-sanering Emil Löfstrands  väg 277 277 0 277 277 277 277 0 VA-sanering med anledning av 

många driftstörningar.  

96038 VA sanering Storängsgatan 800 800 112 800 800 800 800 0 TN §40 Dnr 2017/00038. 

96039 VA-sanering Åsterudsvägen 300 300 0 300 300 300 300 0 TN § 39 Dnr 2017/00037

96041 (VA-

kollektivet)

Allmänna vägen etapp 2 (Va-ledningar) 

finansieras av Va-kollektivet.

406 406 26 335 335 335 335 71 GC-väg på andra sidan, 

totalkostn. för projektet 1 650 

tkr (900 VA+750 

skattekollektivet, 

kostnadsfördelning osäker). 

96042 allm väg etapp 2 dagvatten -71 -71 0 0 0 0 0 -71

Upprustning pumpstationer 100 100 -100

Upprustning reningsverk 0

UV-ljus Hova vattenverk 300 300 0 300 300 0

Summa VA: 1 900 712 0 2 612 0 0 659 2 612 1 712 2 512 2 612 0

KommentarerAvvikelse vid 

prognos 4 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Budget 2017 Utfall tom 

171024

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 3 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 4 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 4 Investeringar Gullspång.xlsx   VA-avd   2017-11-01   09:03   4(4)



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 262                                                   Dnr 2017/00014  

Uppföljning av interkontrollplan för tekniska nämnden i 
samband med prognos 4 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll för 
prognos 4, 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 prognos 4 2017. 

Vid uppföljningen uppmärksammas två punkter med avvikelser/förbättringspotential; 

Avvikelser 

• Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: 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. 

• "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 tas även 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.  

Underlag för beslut 

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 4. 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 4”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-31  
Dnr: 2017/00014   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska 
nämnden i samband med prognos 4 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll 
för prognos 4, 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 prognos 4 
2017. 

Vid uppföljningen uppmärksammas två punkter med 
avvikelser/förbättringspotential; 

Avvikelser 

• Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: 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. 

• "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 tas även 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.    

Underlag för beslut 

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med 
prognos 4. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 4”.      



 

  Sida 

2(2) 
 

 

 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef    
 



MARIESTAD KOMMUN

INTERNKONTROLLPLAN

Datum: 171031 Resultat

År: 2017 R1: Ingen avvikelser mot process/rutin/system-beskrivning.

Nämnd: Tekniska nämnden R2: Mindre avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning.

R3: Större avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning.

Datum för återrapportering till nämnd: Prognos, Delår, Helår Kontroll saknas: Ingen kontroll genomförd.

R1 R2 R3
Kontroll 

saknas

1 Rutin arbetsgivare

Kontrollera att nyanställda 

chefer tar del av och skriver 

under dokumentet introduktion 

av nyanställda

Kontrollera påskrifter av 

dokumentet 

'Introduktionsprogram och 

checklista för nyanställda i 

Mariestads kommun'

Manuell 1 ggr/år Närmast högre chef Verksamhetschef/Sektorchef x

2 Rutin arbetsgivare

Kontrollera att Apt och 

medarbetarsamtal genomförs 

enligt avtal/plan

Kontrollera genomförda Apt 

och medarbetarsamtal
Manuell 1 ggr/år Närmast högre chef Verksamhetschef/Sektorchef x

3 Rutin arbetsgivare

Kontrollera att chefer skriver 

under dokumentet att de tagit 

del av styrdokument

Kontrollera påskrifter av 

dokumentet 'Bekräfta att du 

tagit del av styrdokument'

Manuell 1 ggr/år Närmast högre chef Verksamhetschef/Sektorchef x

4 Kommunikation

Kontrollera att chefer 

säkerställer att information på 

samtliga webbsidor inom 

ansvarsområdet är uppdaterat.

Kontrollera att webbsidans 

publiceringsdatum är 

uppdaterat.

Manuell 2 ggr/år
Enhetschef och 

Avdelningschef
Verksamhetschef/Sektorchef

5 Upphandling av varor och tjänster
Kontrollera avtalstrohet vid 

inköp i kommunen

Inköpsanalys av 

upphandlingsenheten
Manuell 2 ggr/år Upphandlingsenheten Verksamhetschef/Sektorchef

6 Rutin arbetsgivare
Följsamhet till åtgärdsprogram 

vid sjukskrivningar

Kontroll att rutiner(aktiviteter) 

vid kort- och långtidsfrånvaro 

följs.

Manuell 2 ggr/år Personalenheten Verksamhetschef/Sektorchef

7 Fakturor betalas i tid
Att fakturor betalas i tid, 

uppföljning i Agresso.

Utdrag av specifik rapport, 

framtagen i Agresso.
Manuell Månadsvis Ekonomer Överordnad chef x

8 Återrapportering av aktuella uppdrag
Att uppföljning av 

uppdragslistan utförs.

Se tekniska nämndens 

protokoll
Manuell Inför varje prognostillfälle Nämndsekreterare TNAU x

9

Rapportering av betydande 

avvikelser i investeringsprojekt (lägst 

100 tkr. I projekt 1-10 mnkr 10%)

Stämma av att redovisning av 

betydande ekonomiska 

avvikelser i investeringsprojekt 

gjorts.

Kontinuerlig genomgång av 

utfallet i berörda projekt
Manuell Inför varje prognostillfälle Avdelningschef Verksamhetschef x

10 Tillämpning av projektmodellen

Avstämning av att 

projektmodellen tillämpas i 

Verksamhet Tekniks projekt

Kontroll av att projekten som 

pågår har en Beställning, 

Projektledare och en 

Styrgrupp.

Manuell Inför varje prognostillfälle Avdelningschef Verksamhetschef x

Nr Kontrollmoment Kontrollfrekvens Kontrollansvarig Rapportering tillKontrollmetod Typ av kontrollProcess/rutin/system

Resultat

2017-10-31



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 263                                                   Dnr 2016/00018  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med 
prognos 4 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i samband 
med prognos 4 

Bakgrund 

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

Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre samverkande 
kommuner. 

I samband med prognos 1, 2 och 3 och delårsrapporteringen rapporterade verksamheten 
att samtliga mål för 2017 kommer att nås. Även nu i prognos 4 bedömer verksamheten att 
samtliga nämndmål kommer att nås innan årets slut då de planerade aktiviteterna fortlöpt 
på ett bra sätt 

Underlag för beslut 

Målprognos 4.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska 
nämndens mål 2017 i samband med prognos 4”.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-31  
Dnr: 2016/00018   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 4 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 4   

Bakgrund 

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som 
ska styra nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030. 
 
Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i 
möjlig omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga 
tre samverkande kommuner. 
 
I samband med prognos 1, 2 och 3 och delårsrapporteringen rapporterade 
verksamheten att samtliga mål för 2017 kommer att nås. Även nu i prognos 4 
bedömer verksamheten att samtliga nämndmål kommer att nås innan årets slut 
då de planerade aktiviteterna fortlöpt på ett bra sätt  

Underlag för beslut 

Målprognos 4.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 4”.      
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 265                                                   Dnr 2017/00270  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda, 
ombyggnad Vassbacken/Moholm 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 400 tkr från 2017-års VA-investeringsram 
(projekt 92201) till projekt ”Ombyggnad Vassbacken/Moholm”.  

Bakgrund 

I Vassbacken finns vattentäkten och vattenverket som förser Moholm och Tidan (Skövde 
kommun) samhällen med dricksvatten. I dagsläget finns begränsad möjlighet till 
övervakning via vårt övervakningssystem bland annat med anledning av att Telia inte 
underhåller kopparnätet. För att effektivisera verksamheten och samtidigt göra det möjligt 
med en online övervakning av säkerhetsskäl föreslår och planerar verksamheten att 
installera nya styrskåp och modernisera kommunikationen mellan Vassbackens vattenverk 
och lågreservoaren i Moholm. Installationen kommer även innebära att vi bygger bort eller 
minskar risken för de tryckslag som idag uppstår i ledningsnätet med anledning av den 
föråldrade ventil- och pumpstyrningen. Ombyggnationen beräknas kosta ca 400 tkr och 
kan påbörjas under november månad. 

Verksamhet teknik föreslår med anledning av ovan att 400 tkr omdisponeras från 2017-års 
VA-investeringsram (projekt 92201) för att finansiera ombyggnad av 
Vassbacken/Moholm.  

Underlag för beslut 

Sammanställning Omdisponeringar från VA-investeringsram 2017 Töreboda. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av Michael Nordin ”Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Töreboda, ombyggnad av Vassbacken/Moholm”.  

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-31  
Dnr: 2017/00270   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Töreboda, ombyggnad av Vassbacken/Moholm 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 400 tkr från 2017-års VA-
investeringsram (projekt 92201) till projekt ”Ombyggnad 
Vassbacken/Moholm”.   

Bakgrund 

I Vassbacken finns vattentäkten och vattenverket som förser Moholm och 
Tidan (Skövde kommun) samhällen med dricksvatten. I dagsläget finns 
begränsad möjlighet till övervakning via vårt övervakningssystem bland annat 
med anledning av att Telia inte underhåller kopparnätet. För att effektivisera 
verksamheten och samtidigt göra det möjligt med en online övervakning av 
säkerhetsskäl föreslår och planerar verksamheten att installera nya styrskåp och 
modernisera kommunikationen mellan Vassbackens vattenverk och 
lågreservoaren i Moholm. Installationen kommer även innebära att vi bygger 
bort eller minskar risken för de tryckslag som idag uppstår i ledningsnätet med 
anledning av den föråldrade ventil- och pumpstyrningen. Ombyggnationen 
beräknas kosta ca 400 tkr och kan påbörjas under november månad. 
Verksamhet teknik föreslår med anledning av ovan att 400 tkr omdisponeras 
från 2017-års VA-investeringsram (projekt 92201) för att finansiera ombyggnad 
av Vassbacken/Moholm.  

Underlag för beslut 

Sammanställning Omdisponeringar från VA-investeringsram 2017 Töreboda. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av Michael Nordin ”Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Töreboda, ombyggnad av Vassbacken/Moholm”.      
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
 



2017-10-04

OMDISPONERING AV MEDEL FRÅN INVESTERINGSRAMAR ÅR 2017

TÖREBODA KOMMUN

VA-AVDELNINGEN BESLUT RAM OMDISPONERAS TOTALT

Projekt 92201 "VA Investeringar" 17 460 -8 400 9 060

Projekt 92291 "VA-sanering Östra Torggatan" Tn § 55, 2017-03-14 500 500

Projekt 92284 "Hajstorps Reningsverk" Tn § 86, 2017-04-11 1 800 1 800

Projekt 92295 "Relining spillvattenledning Kanalparken" Tn § 123, 2017-06-14 2 400 2 400

Projekt 92294 "Byte tak personaldel Töreboda ARV" Tn § 123, 2017-06-14 200 200

Projekt 92293 "Renovering i samband med ombyggnad till kväverening" Tn § 123, 2017-06-14 1 000 1 000

Projekt 92291 "VA-sanering Östra Torggatan" Tn § 183, 2017-10-17 1 000 1 000

Projekt 92291 "VA-sanering Björnstigen" Tn § 183, 2017-10-17 1 500 1 500



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 269                                                   Dnr 2015/00528  

Kväverening Töreboda ARV - Antagande av anbud samt 
finansiering 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 8 500 tkr till projekt 92293 Utbyggnad 
kväverening Töreboda reningsverk från 2017 års VA-investeringsram (Projekt 92201).  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att anta ”Anbud C” till ombyggnad av Töreboda 
avloppsreningsverk för förbättrad kvävereduktion under förutsättning att tekniska 
nämnden beviljar de investeringsmedel som krävs för att finansiera projektet.  

Bakgrund 

Töreboda avloppsreningsverk står inför en omfattande ombyggnad då verket inte klarar 
gällande utsläppskrav för kväve. En principutredning genomfördes under 2016 av i 
branschen erkända konsulter. Principutredningen pekade på olika alternativ av om- och 
tillbyggnad som kunde vara aktuella för att åstadkomma det kvävereduktionskrav som 
finns. Utifrån konsulternas rekommendation om ombyggnadsalternativ upprättades ett 
förfrågningsunderlag för en upphandling inom ramen för LUF. Efter att anbudstiden gått 
ut hade tre anbud inkommit varpå en utvärdering påbörjades. Alla tre bedömdes uppfylla 
de kvalifikationskrav som ställts i förfrågningsunderlaget och kompletterande frågor till de 
tre anbudsgivarna behövdes för att klargöra anbudens innehåll och ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Det anbud som föreslås antas (”Anbud C”) är det anbud som bedöms vara det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet i ett driftkostnadsperspektiv. 
 
De investeringsmedel som särskilt beslutats tilldela projektet är 4 000 tkr. Utöver detta 
ombudgeterades 3 000 tkr från 2016-års inte helt nyttjade investeringsram för att kunna 
användas till detta projekt då en tidig kostnadsuppskattning hamnade på ca 7 000 tkr i ett 
första steg. Under förfrågningsunderlagets framtagande har indikationer funnits på att 
projektet skulle bli mer kostsamt än så och därför har verksamheten medvetet haft viss 
återhållsamhet i nyttjandet av 2017-års investeringsram för att vid behov kunna ta 
ytterligare medel i anspråk till detta högt prioriterade projekt. Därför förslår verksamhet 
teknik att finansiering av projektet görs genom en omdisponering från VA-
investeringsramen om 8 500 tkr till att ha en total budget för projektet på 12 500 tkr.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 269 (forts.)                                                  Dnr 2015/00528  

Underlag för beslut 

Anbudsutvärdering.  
 
Sammanställning Omdisponeringar från VA-investeringsram 2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Kväverening Töreboda ARV – 
Antagande av anbud samt finansiering”.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Verksamhets ekonom Cathrin Hurtig Andersson 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-07  
Dnr: 2015/00528   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Kväverening Töreboda ARV – Antagande av 
anbud samt finansiering 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att anta ”Anbud C” till 

ombyggnad av Töreboda avloppsreningsverk för förbättrad kvävereduktion 

under förutsättning att tekniska nämnden beviljar de investeringsmedel som 

krävs för att finansiera projektet. 

2. Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 8 500 tkr till projekt 92293 

Utbyggnad kväverening Töreboda reningsverk från 2017 års VA-

investeringsram (Projekt 92201).   

Bakgrund 

Töreboda avloppsreningsverk står inför en omfattande ombyggnad då verket 
inte klarar gällande utsläppskrav för kväve. En principutredning genomfördes 
under 2016 av i branschen erkända konsulter. Principutredningen pekade på 
olika alternativ av om- och tillbyggnad som kunde vara aktuella för att 
åstadkomma det kvävereduktionskrav som finns. Utifrån konsulternas 
rekommendation om ombyggnadsalternativ upprättades ett 
förfrågningsunderlag för en upphandling inom ramen för LUF. Efter att 
anbudstiden gått ut hade tre anbud inkommit varpå en utvärdering påbörjades. 
Alla tre bedömdes uppfylla de kvalifikationskrav som ställts i 
förfrågningsunderlaget och kompletterande frågor till de tre anbudsgivarna 
behövdes för att klargöra anbudens innehåll och ekonomiska konsekvenser. 
Det anbud som föreslås antas (”Anbud C”) är det anbud som bedöms vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i ett driftkostnadsperspektiv. 
 
De investeringsmedel som särskilt beslutats tilldela projektet är 4 000 tkr. 
Utöver detta ombudgeterades 3 000 tkr från 2016-års inte helt nyttjade 
investeringsram för att kunna användas till detta projekt då en tidig 
kostnadsuppskattning hamnade på ca 7 000 tkr i ett första steg. Under 
förfrågningsunderlagets framtagande har indikationer funnits på att projektet 
skulle bli mer kostsamt än så och därför har verksamheten medvetet haft viss 
återhållsamhet i nyttjandet av 2017-års investeringsram för att vid behov kunna 
ta ytterligare medel i anspråk till detta högt prioriterade projekt. Därför förslår 
verksamhet teknik att finansiering av projektet görs genom en omdisponering 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

från VA-investeringsramen om 8 500 tkr till att ha en total budget för projektet 
på 12 500 tkr.  

Underlag för beslut 

Anbudsutvärdering.  
 
Sammanställning Omdisponeringar från VA-investeringsram 2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Kväverening 
Töreboda ARV – Antagande av anbud samt finansiering”.      
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
 



2017-10-04

OMDISPONERING AV MEDEL FRÅN INVESTERINGSRAMAR ÅR 2017

TÖREBODA KOMMUN

VA-AVDELNINGEN BESLUT RAM OMDISPONERAS TOTALT

Projekt 92201 "VA Investeringar" 17 460 -8 800 8 660

Projekt 92291 "VA-sanering Östra Torggatan" Tn § 55, 2017-03-14 500 500

Projekt 92284 "Hajstorps Reningsverk" Tn § 86, 2017-04-11 1 800 1 800

Projekt 92295 "Relining spillvattenledning Kanalparken" Tn § 123, 2017-06-14 2 400 2 400

Projekt 92294 "Byte tak personaldel Töreboda ARV" Tn § 123, 2017-06-14 200 200

Projekt 92293 "Renovering i samband med ombyggnad till kväverening" Tn § 123, 2017-06-14 1 000 1 000

Projekt 92291 "VA-sanering Östra Torggatan" Tn § 183, 2017-10-17 1 000 1 000

Projekt 92291 "VA-sanering Björnstigen" Tn § 183, 2017-10-17 1 500 1 500

Projekt xxxxx "Ombyggnad Vassbacken/Moholm" Behandlas på sammanträde november 400 400



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 266                                                   Dnr 2017/00450  

Medborgarförslag om fler soptunnor/sopkärl samt kärl för fimpar 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden konstaterar att verksamhet teknik redan idag arbetar med att identifiera 
platser där fler soptunnor behövs och anser därmed att första delen i medborgarförslaget 
är besvarad.  

Tekniska nämnden avslår andra delen i medborgarförslaget som handlar om att ta fram 
askar till fimpar för att minska nedskräpningen med motiveringen att kostnaden för detta 
bedöms vara allt för stor.  

Bakgrund 

Ingela Johansson, Marieforsleden 34, har till kommunfullmäktige i Mariestad inkommit 
med ett medborgarförslag som handlar om att tillföra fler soptunnor och ta fram askar till 
fimpar för att minska nedskräpningen i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade på 
sammanträdet 2017-09-25 att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för 
beslut. 

 
Verksamhet teknik arbetar kontinuerligt med att identifiera platser där fler soptunnor 
behövs samtidigt ska påtalas att varje soptunna som sätts upp även är förknippad med en 
skötselkostnad. Den andra delen av förslaget om att ta fram fimpaskar som rökare kan bära 
med sig för att inte kasta fimpar kring sig anser verksamhet teknik inte kunna genomföra 
då kostnaden bedöms vara allt för stor i förhållande till den nytta det ger.  

Underlag för beslut 

Kf § 63/2017, medborgarförslag om fler soptunnor/sopkärl samt kärl för fimpar.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Medborgarförslag om fler 
soptunnor/sopkärl samt kärl för fimpar”.  

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
(Ingela Johansson) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-31  
Dnr: 2017/00450   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Medborgarförslag om fler soptunnor/sopkärl samt 
kärl för fimpar 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden konstaterar att verksamhet teknik redan idag 

arbetar med att identifiera platser där fler soptunnor behövs och anser 

därmed att första delen i medborgarförslaget är besvarad.  

Tekniska nämnden avslår andra delen i medborgarförslaget som handlar om att 
ta fram askar till fimpar för att minska nedskräpningen med motiveringen att 
kostnaden för detta bedöms vara allt för stor.    

Bakgrund 

Ingela Johansson, Marieforsleden 34, har till kommunfullmäktige i Mariestad 
inkommit med ett medborgarförslag som handlar om att tillföra fler soptunnor 
och ta fram askar till fimpar för att minska nedskräpningen i kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2017-09-25 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 
 
Verksamhet teknik arbetar kontinuerligt med att identifiera platser där fler 
soptunnor behövs samtidigt ska påtalas att varje soptunna som sätts upp även 
är förknippad med en skötselkostnad. Den andra delen av förslaget om att ta 
fram fimpaskar som rökare kan bära med sig för att inte kasta fimpar kring sig 
anser verksamhet teknik inte kunna genomföra då kostnaden bedöms vara allt 
för stor i förhållande till den nytta det ger.   

Underlag för beslut 

Kf § 63/2017, medborgarförslag om fler soptunnor/sopkärl samt kärl för 
fimpar.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Medborgarförslag 
om fler soptunnor/sopkärl samt kärl för fimpar”.     

Michael Nordin 
Teknisk chef   
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 268                                                   Dnr 2017/00422  

Återrapportering av uppdrag - vägar som leder från Sjölyckan, 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avvaktar planeringsarbetet för 
kommande etapp av Sjölyckan.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav på sammanträdet 2017-09-12 verksamhet teknik i uppdrag att se 
över hur anslutningsvägarna till området Sjölyckan har blivit. Trafiken upplevs ha ökat på 
Bergsgatan med anledning av anslutningen till Sjölyckan i Marieforsledens förlängning. 

 

Verksamhet teknik har för avsikt att titta på uppdraget tillsammans med resterande delar av 
sektor Samhällsbyggnad för att utifrån ett större planeringsperspektiv i samband med 
kommande etapp av Sjölyckan för att se om det går att få till en lösning som minskar 
trafiken på Bergsgatan och på ett tydligare sätt leder trafiken till de större gatorna 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 181/2017.  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Återrapportering av uppdrag – 
vägar som leder från Sjölyckan, Mariestad”.  

Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-31  
Dnr: 2017/00422   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Återrapportering av uppdrag – vägar som leder 
från Sjölyckan, Mariestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avvaktar planeringsarbetet 
för kommande etapp av Sjölyckan.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav på sammanträdet 2017-09-12 verksamhet teknik i 
uppdrag att se över hur anslutningsvägarna till området Sjölyckan har blivit. 
Trafiken upplevs ha ökat på Bergsgatan med anledning av anslutningen till 
Sjölyckan i Marieforsledens förlängning. 
 
Verksamhet teknik har för avsikt att titta på uppdraget tillsammans med 
resterande delar av sektor Samhällsbyggnad för att utifrån ett större 
planeringsperspektiv i samband med kommande etapp av Sjölyckan för att se 
om det går att få till en lösning som minskar trafiken på Bergsgatan och på ett 
tydligare sätt leder trafiken till de större gatorna  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 181/2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Återrapportering av 
uppdrag – vägar som leder från Sjölyckan, Mariestad”.      
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
 



 

Sammanträdesprotokoll 
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Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 181                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Väg från Sjölyckan  

Efter yrkande från Sune B Jansson (C) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att se över de vägar som leder från Sjölyckan. I och med Sjölyckans 
utbyggnad var det tänkt att Marieforsleden skulle vara en naturlig väg från Sjölyckan. 
Det har dock visat sig att Bergsgatan istället har blivit hårt trafikerad. Trots 
trafiksäkhetsåtgärder i anslutning till Högelidsskolan upplevs vägen som otrygg och ej 
dimensionerad för den ökade trafiken.    
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Kommunet i srtmarbete
m zonlwu,q0
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Tdreboda kommuns lokala trafikf6reskrifter om parkering frir
riirelsehindrade pi Torget mettan 6stra Torggatan och Drottninggatan;

beslutade den l9 oktober 2017.

Tdreboda kommun fbreskriver med strid av l0 kap. I $ andra stycket l7 och 3 $ ftirsta

stycket trafikfiirordningen ( 1998: 1276) ftiljande.

lnom markerat omride pi Torget enligt kartbild ffir endast sidant fordon parkeras som

anvlinds ftir befordran av nirelsehindrad med parkeringstillstind enligt l3 kap. 8 $

trafikftirordningen (1998:1276) eller utliindskt parkeringstillstflnd som ger samma rdtt

att parkera.
1t

Pi Tcireboda kommuns viignar.

Marie Andersson

Denna ft)rfattning triider i kraft den l9 oktober 201 7.
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 7 november 2017, kl 14.00 – 18.20 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  Ordförande 

Sven-Inge Eriksson (KD)  1:e vice ordförande 
Linn Brandström (M)  2:e vice ordförande 
Lars Göran Kvist (S)  Tjänstgörande ersättare 
Johan Jacobsson (S)  Tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Ida Roos Miljöingenjör § 243 
Johan Bengtsson Projekt chef va/gata § 244 
Christina Peterson Städchef § 245 
Hanna Lamberg  Enhetschef gata/trafik § 246-247 
Amanda Haglind Va-strateg § 248-251 
Robert Malmgren Fastighetschef § 252-255 
Elisabeth Westberg Verksamhetsekonom § 256-257 
Cathrin Hurtig Andersson Verksamhetsekonom § 258-261 
Michael Nordin  Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Sven-Inge Eriksson  

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 242-272 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Sven-Inge Eriksson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-11-07 

Anslagsdatum 2017-11-09 Anslaget tas ner 2017-12-04 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 242                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning med 
tillägget att ärende gällande "Kväverening Töreboda ARV - antagande av anbud samt 
finansiering" tillkommer.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 243                                                   Dnr 2017/00465  

Information - sammanställning provtagning strandbad 2017 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger verksamhet teknik i uppdrag 
att komplettera pågående arbete med skötselplan för badplatser med beskrivning på 
skillnad mellan kommunala bad och naturbad.  

Bakgrund 

Inför badsäsongen 2017 togs ansvaret för provtagningen av strandbaden över av 
verksamhet teknik, Park/hamn. Tidigare har verksamhet miljö och bygg haft ansvaret 
för strandbad och dess provtagning. Verksamhet teknik har en provtagningsplan för 
badplatserna där 14 badplatser provtas inom de tre kommunerna. Prov tas vid 5 
tillfällen per badplats under badsäsongen som i våra kommuner är mellan 21 juni till 
20 augusti. Resultaten från analyserna läggs in på hemsidan Badplatsen där 
allmänheten kan följa kvalitén på badvattnet. 

Sammanfattningsvis har säsongen sett bra ut för badplatserna. Vänern Mellåsen har 
dock haft upprepade dåliga prover.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till med beslut och tilläggsyrkar att 
verksamhet teknik får i uppdrag att komplettera pågående arbete med skötselplan för 
badplatser med beskrivning på skillnad mellan kommunala bad och naturbad. 

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

Underlag för beslut 

Rapport - Sammanställning av strandbadprover 2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad miljöingenjör Ida Roos ”Strandbadprover sommaren 
2017.  

Expedierats till: 
(Miljöingenjör Ida Roos) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 244                                                   Dnr 2015/00417  

Information om förändringar i omfattning och tid för 
Stockholmsvägen etapp 3 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Stockholmsvägen etapp 3 är indelad i tre delar, 3.1–3.3, och omfattar sträckan 
Mariagatan till Madlyckevägen. Även Sjöhagaparken är en del i 
Stockholmsvägsprojektet. 

Arbetet har gått planenligt för etapperna 3.1–3.2 samt Sjöhagaparken. När arbetet 
med anslutning av Johannesbergsområdet startade vid Carlbecksvägen i slutet av 
augusti var beräknad tidsåtgång 4 veckor med omledning av passerande fordonstrafik 
under ca 3 veckor.  

 

Beskrivning tidsförlust 

Vid arbetet med anslutning av Johannesberg visade sig förutsättningarna vara mer 
bekymmersamma än förväntat. Förutsättningarna för att utföra arbetet listas nedan. 

– Befintlig vattenservis in till Johannesberg måste vara i drift under ombyggnationen. 
Den befintliga servisventilen, placerad mitt i Stockholmsvägen hindrar ombyggnation 
av dagvattenledningen som inte kan anslutas förrän vattnet byggts om. Endast ett 
körfält kan passera under stor del av byggtiden. Rundmatning av vatten saknas. 

– Efter framschaktning och friläggning av befintliga VA-ledningar visar det sig även 
att i anslutningspunkten ligger befintliga VA-ledningar i omvänd ordning med 
vattenledningen placerad direkt under spill- och dagvattenledning. 

– Befintlig spillvattenledning är i så dåligt skicka att den rasar när man tar i den. 
Risken för att dricksvatten kommer i kontakt med avloppsvatten är överhängande 
vid minsta misstag. 

– Behov av att flytta befintlig brandpost för att kunna bygga om vattenanslutningen 
samt byta planerat läge för vattenmätarbrunn. 

– Behov av att beställa till rundmatningsslinga förbi mätarbrunn för att säkerställa 
vatten till brandposter inne på Johannesbergsområdet. 

– Sprängning har behövts utföras vid byte av nedstigningsbrunnar samt för 
vattenmätarbrunn. (Ej medkalkylerat då befintlig ledningsgrav var planerad) 

– Stor omfattning på korsande kablar i flera nivåer har försvårat arbetet. 

Ursprunglig tidplan på 4 veckor, blev 9 veckor. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 244 (forts.)                                                  Dnr 2015/00417  

 
Konsekvenser i tidplanen 

I den ursprungliga tidplanen var målet att bygga om Stockholmsvägen fram till 
Madlyckevägen exklusive korsningen med Madlyckevägen.  Att tappa 5 veckor 
produktion innebär att ombyggnaden av ledningsnätet på delsträcka 3.3 till 
Madlyckevägen kommer att pågå fram till februari.  

Under mars ansluts dagvattenledningen i Madlyckevägen ner till Sjöhagaparken. 

Omgestaltning av gaturummet på Stockholmsvägen fram till Madlyckevägen kommer 
att ske under perioden april till Maj 2018 

 

Ekonomiska konsekvenser  

Kostnaden för fördröjning och tilläggsarbete bedöms vara 500 tkr inkl. tillkommande 
material och sprängning. (Total VA-budget för Stockholmsvägen etapp 3 och 
Sjöhagaparken är 16 miljoner). Verksamhet teknik bedömer att avvikelsen troligtvis 
ryms inom tilldelade medel.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om förändringar i omfattning och tid för 
Stockholmsvägen etapp 3”.  

 

Expedierats till: 
(Projektchef va/gata Johan Bengtsson) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 245                                                   Dnr 2015/00570  

Handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten inom lokalvården 
i Mariestad, Töreboda och Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

På arbetsutskottets sammanträde den 8 april 2016 (Tnau § 80/2015) fick verksamhet 
teknik i uppdrag att göra en utvärdering av kundnöjdhet gällande städet utifrån den 
städning som är beställd i de tre kommunerna. 
 
Utvärderingen presenterades för tekniska nämnden i maj 2017 (TN § 99/2017). Utifrån 
resultatet som framgick i utvärderingen gav tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag 
att upprätta en handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten 

Underlag för beslut 

Tn § 99/2017.  
 
Handlingsplan för att förbättra kundnöjdhet. 

Tjänsteskrivelse upprättad av städchef Christina Peterson och teknisk chef Michael Nordin 
”Handlingsplan för att förbättra kundnöjdheten inom städverksamheten i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång”.  

 

Expedierats till: 
(Städchef Christina Peterson) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 246                                                   Dnr 2017/00429  

Parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av förslaget överlämnar förslaget till kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott i Töreboda 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda gav tekniska nämnden i uppdrag att i 
samråd med kommunledningskontoret upprätta förslag till parkering för fastigheten 
Töreboda Prästkragen 1. Uppdraget ska rapporteras till Utvecklingsutskottet den 8 
november 2017. 

Fastigheten Töreboda Prästkragen 1 är idag bebyggd med fastigheter innehållande boende 
och service av olika slag. Fastighetsägaren har inkommit med förslag till ytterligare 
byggnation av trygghetsbostäder.  

Fastigheten har idag en större parkering som avses bebyggas till viss del. De fordon som 
idag parkerar på denna tros vara dels boende och personal till verksamheten inom den 
egna fastigheten men även andra besökare till närområdet. 

Det parkeringsbehov som uppstår inom fastigheten ska i första hand lösas inom den egna 
fastigheten men kan även lösas genom köp av parkeringsplatser inom närliggande 
fastigheter. Om det parkeringsbehov som uppstår inom en fastighets verksamhet inte löses 
på ett korrekt sätt kan det skapa stora problem i omgivningen. Bilar kan börja ta gatan i 
anspråk för parkering vilket kan ställa till med problem för trafiksäkerheten. Även problem 
med framkomligheten för bland annat räddningstjänst, snöröjnings- och 
renhållningsfordon kan skapas. Vid högt tryck kan även situationer uppstå där in- och 
utfarter mer eller mindre blockeras. 

Parkering längs gator och på allmänna parkeringsplatser ska i första hand vara till för 
besökare till området. 

Verksamhet teknik har tittat på de gator och allmänna platser som finns kring fastigheten 
Töreboda Prästkragen 1 för att se på vilka möjligheter som finns för att kunna ha 
beredskap för de fordon som i dag eventuellt parkerar på fastigheten utan att det som 
primär målpunkt. 

Följande möjligheter har identifierats genom tydlig utmärkning med p-skyltar samt målning 
av p-rutor. 

 Klockaregatan (norr om Tvärgatan) – 13 platser 

 Garvaregatan (söder om Börstorpsgatan) – 19 platser 

 Frögränd – 20 platser på västra sidan samt korttidsparkering för hämtning/lämning på 
del av östra sidan 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 246 (forts.)                                                  Dnr 2017/00429  
 

Vid högt tryck på omgivande gator kan eventuellt Klockaregatan (mellan Börstorpsgatan 
och Tvärgatan) enkelriktas för att möjliggöra ytterligare ca 17 platser.  

Om ytterligare behov uppstår har en yta i västra delen av Börstorpsgatan identifierats om 
möjlig att i framtiden etablera parkering på. 

En del av gatorna ovan används redan idag för parkering men med skyltning och målning 
fås bättre effektivitet och plats för fler fordon.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Uu § 150/2017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1”.  

Karta parkering väster om Storgatan.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 247                                                   Dnr 2017/00344  

Remiss - Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra 
Torggatan i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå medborgarförslaget 
om införande av fler övergångsställen på Östra Torggatan med hänvisning till pågående 
omgestaltning.  

Bakgrund 

Kerstin Carlsson har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om fler 
övergångsställen på Östra Torggatan. I sitt förslag beskrivs även problem med bilar som 
parkerar utan någon ordning vilket försvårar möjligheten att ta sig fram med t.ex. rollator. 

Kommunfullmäktige i Töreboda har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för 
beredning. 

Ett övergångsställe är en ordnad passage över en gata som innehåller en ”herr-
gårmanskylt” samt målning av vita ränder. På ett övergångsställe har fordonsförare 
väjningsplikt mot gående som är på, eller som just ska gå ut på, övergångsstället.  

En passage tillskillnad från ett övergångsställe innebär att möjligheten finns att korsa vägen 
t.ex. genom att kantstenar är sänkta och att anslutningar till befintliga gång- och cykelvägar 
finns men här har inte fordonsförare väjningsplikt mot gående. Som gående får avvakta 
och ha ett samspel med fordonsförarna innan man kan gå ut i gatan. 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan en passage ibland vara att föredra då det ger större säkerhet 
än ett övergångsställe. Det viktiga är att det är tillgänglighetsanpassat så att man ka sig fram 
med t.ex. rollatorer utan att risker att fastan/snubbla på trottoarkanter. 

Östra Torggatan är en av de gator som ingår i planerna för omgestaltningen av Töreboda 
centrum. Den södra delen byggdes om under våren/sommaren 2017 där gatan omformats 
till ett så kallat gångfartsområde där fordon ska framföras i gångfart på fotgängares villkor. 
Detta innebär också att kantstensvisningar har tagits bort vilket ökar tillgängligheten och 
möjligheten att korsa gatan på flera ställen. Upphöjningar har byggts för att ytterligare 
markera området och dess nya reglering.  

Den norra delen av Östra Torggatan står nu på tur för ombyggnation. Det första som nu 
kommer att ske är att vatten- och avloppsledningar i gatan bytas ut under hösten och sedan 
kommer gatan att få en ny utformning till våren. Förslag till utformning är att utöka 
parkeringsplatserna samt att skapa bra möjligheter för fotgängare och cyklister att gå längs 
med gatan. Passager för möjlighet att korsa gatan kommer att skapas i anslutning till Norra 
Torggatan samt Trädgårdsgatan/Nygatan.  

Verksamhet teknik rekommenderar att inte anlägga ytterligare övergångställen med 
hänvisning till pågående omgestaltning och föreslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 11 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 247 (forts.)                                                  Dnr 2017/00344  

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan i Töreboda. 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Remiss - 
Medborgarförslag om fler övergångsställen på Östra Torggatan i Töreboda”.  

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 248                                                   Dnr 2014/00087  

Korrigering av avtal med VA-avtalskunder 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att revidera beslut Tn § 57/2015 till att ge verksamhet teknik i 
uppdrag att korrigera avtal för VA-avtalskunder först efter det att beslut tagits i tekniska 
nämnden i varje enskilt fall. Varje ärende lyfts som ett informationsärende för att beredas 
politiskt inför beslut vid nästkommande nämndssammanträde.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2015-03-17 att överlåta åt VA-avdelningen att som en del i 
den löpande verksamheten korrigera avtal för VA-avtalskunder allt eftersom dessa kunder 
upptäcks.  

Avtalskund kallas någon som äger en fastighet som är ansluten till den kommunala VA-
anläggningen trots att fastigheten inte innefattas av kommunens verksamhetsområde för 
den allmänna VA-anläggningen. Istället regleras förhållandet mellan huvudmannen för den 
allmänna VA-anläggningen och kunden genom avtal. Att ett avtal upprättas är av vikt 
bland annat då det ger fastighetsägaren rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen och 
kommunen rättigheter att ta betalt för de tjänster som kommunen levererar. 

Ansluter två eller fler fastigheter till det allmänna VA-ledningsnätet på samma plats 
behöver dessa upprätta en gemensamhetsanläggning för att reglera den gemensamt ägda 
ledningen. Att en gemensamhetsanläggning bildas är till nytta både för fastighetsägarna och 
för kommunen, detta då den skyddar fastighetsägarens rätt till en gemensam anläggning 
och då gemensamhetsanläggningen blir en kund till kommunen.  

När förfrågan om nya anslutningar uppstår följs dessa principer, men så har inte fallet alltid 
varit bakåt i tiden. För att nå de fördelar som vinns med att avtal är upprättade och 
gemensamhetsanläggningar finns där det behövs önskar verksamhet teknik korrigera de 
avtal som inte följer kommunens principer för anslutning som avtalskund. Detta även för 
att följa kommunallagens likabehandlingsprincip.  

Då det visat sig att det tidigare generella beslutet gällande korrigering av avtal inte är 
applicerbart föreslås att ärendena istället ska beredas politiskt inför beslut i varje enskilt fall. 
För att ge tid att bereda ärendena politiskt föreslås att ärendet först lyfts som en 
information och sedan för beslut vid nästkommande nämndssammanträde. Detta för att 
säkerställa politiskt stöd i frågan. 

Tecknande av avtal med nya avtalskunder sker som vanligt utan särskilda beslut i tekniska 
nämnden.  

Underlag för beslut 

Beslut TN § 57/2015. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 13 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 248 (forts.)                                                  Dnr 2014/00087  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Tillvägagångssätt korrigering av avtal med VA-avtalskunder”  

Expedierats till: 
(Va-strateg Amanda Haglind) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 249                                                   Dnr 2017/00311  

Detaljplan för Nolhagen 3:6 m.fl., Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna och har inget 
att yttra.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade 11 oktober 2017 att rubricerad 
detaljplan ska bli föremål för granskning. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra 
fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjölyckan.  

Underlag för beslut 

Granskningsremiss - Detaljplan för Nolhagen 3:6 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads 
kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik Hanna 
Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Granskning detaljplan för Nolhagen 3:6 m.fl., 
Mariestad centralort, Mariestads kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 250                                                   Dnr 2017/00464  

Detaljplan för Kvarteret Grisen mm Töreboda tätort 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingen och har inget att 
yttra.  

Bakgrund 

Detaljplanen syftar till att justera gällande fastighetsgränser och planbestämmelser till 
överensstämmelse med rådande förhållanden.  

Underlag för beslut 

Samrådsremiss gällande detaljplan för kvarteret Grisen mm Töreboda tätort.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik Hanna 
Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Samråd detaljplan för kvarteret Grisen mm 
Töreboda tätort”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 251                                                   Dnr 2017/00381  

Detaljplan för Cedern 5 Töreboda tätort, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingen och har inget att 
yttra.  

Bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av nya bostadslägenheter i kvarteret 
Cedern. Större delen av befintlig bebyggelse kommer att rivas.  

Underlag för beslut 

Granskningsremiss detaljplan för Cedern 5 Töreboda tätort.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik Hanna 
Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Granskning detaljplan för Cedern 5 Töreboda 
tätort, Töreboda kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 252                                                   Dnr 2017/00481  

Staket vid Gullstensskolan i Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande staketet vid Gullstensskolan i 
Gullspång och ger verksamhet teknik i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag innehållande 
utformning, anpassning och finansiering av nytt staket.  

Bakgrund 

Verksamhet Teknik fick den 2017-10-17 i uppdrag av tekniska nämnden att se över 
staketet vid Gullstensskolan utmed vägarna John Hedins väg och Skolgatan då detta är i 
dåligt skick. 
 
Fastighetsavdelningen genomför för närvarande en ombyggnation av Gullstensskolan i 
Gullspång och är medvetna om det dåliga skicket på staketet. Planen är att staketet ska 
åtgärdas inom det pågående byggprojektet och projektledare har inlett en samverkan med 
skolverksamheten för att tillsammans ta fram bästa möjliga förslag till åtgärder av staketet. 
 
Bland annat har man diskuterat tillfälliga reparationer av trasigt virke samt röjning av 
buskar och mindre träd utmed staketet.  Som ett första steg i arbetet har en offert 
inhämtats för rensning och rivning samt uppförande av 140 m staket och totalt kommer ett 
komplett byte av staket att hamna kring ca 100 tkr beroende på utformning och 
arbetsinsats.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 204/2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information gällande staketet vid Gullstensskolan i Gullspång”.  

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 253                                                   Dnr 2015/00275  

Sammanställning av energideklarationer av kommunens 
byggnader i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande utförande och sammanställning av 
energideklarationer avseende Töreboda kommuns byggnader och lämnar den vidare till 
kommunfullmäktige i Töreboda.  

Bakgrund 

Centerpartiet har 2015-03-30 lämnat in en motion till Töreboda kommunfullmäktige 
angående utförande och sammanställning av energideklarationer av Töreboda kommuns 
fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade därefter på sammanträdet 30 november 2015 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att utföra energideklarationerna enligt motionärens 
förslag. Redovisningen ska ge förslag till åtgärder tillsammans med en uppskattning av 
kostnad, livslängd och återbetalningstid för varje enskild åtgärd. 

Fastighetsavdelningen har genomfört energideklarationer gällande 27 fastigheter samt 
sammanställt dess resultat i separat bilaga, ”Sammanställning av energideklarationer”.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kf § 128/2015.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ”Sammanställning 
energideklarationer Töreboda kommun”. 

 
Bilaga ”Sammanställning av energideklarationer”.  

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 254                                                   Dnr 2017/00266  

Kylanläggning i Jubileumsteatern i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande utredning av kylinstallation i 
Jubileumsteatern samt beslutar att inte gå vidare med installation av kylanläggning i 
Jubileumsteatern.  

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen fick i uppdrag att utreda möjligheterna för installation av 
kylanläggning som komplement till nuvarande ventilationsanläggning med syfte att 
förbättra rumstemperaturen inne i teatern under sommartid och vid större evenemang. 
 
En lösning är att installera ett kylaggregat på utsidan av fastigheten och sedan fördela kylan 
via ett nytt rörsystem in i lokalen för att sedan kopplas till ett antal fläktluftkylare som 
monteras längst med väggarna. Detta kräver en omprogrammering av befintlig 
styranläggning för att både kylaggregat och ventilationsaggregat skall kunna harmonisera. 
 
Budgetpris för ovan åtgärder är ca 1 400tkr, dock har ingen exakt offert lämnats. 
 
Ingen hänsyn till bygglov för placering av aggregat eller eventuella ljudkrav har tagits i 
utredningen, ej heller behovet av nya avloppsledningar till kylaggregatet. 
 
I samband med ett möte tillsammans med Folkparksföreningen framkom att installation av 
ett kylaggregat inte var prioriterat då behovet enbart uppstår vid enstaka tillfällen under 
sommaren. I fastighetsavdelningens budget för 2018 saknas utrymme för denna åtgärd.  

Fastighetsavdelningen föreslår med anledning av detta att inte installera kylanläggning i 
Jubileumsteatern.  

Underlag för beslut 

Inhämtad muntlig offert från upphandlad leverantör Radiator. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Kylanläggning i Jubileumsteatern i Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 255                                                   Dnr 2015/00222  

Information om pågående ombyggnation av Flitiga Lisan inom 
projekt skolområde Väst i Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde 
den 14 november skriva fram förslag till beslut om omdisponering av investeringsmedel 
inom projekt skolområde Väst i Mariestad.   

Bakgrund 

Under 2015 fattades beslut om byggnation av två nya grundskolor samt ombyggnation av 
Flitiga Lisan till förskola. I samband med beslutet lades en budget för projektet om totalt 
280 mnkr varav 30 325 tkr var avsett för Flitiga Lisan. 
 
När beslutet fattades framgick det att omfattningen av ombyggnationen av Flitiga Lisan 
inte var fastställd utan den upptagna projektkostnaden baserades på tidigare utförda 
ombyggnationer samt en genomförd förstudie med syfte att fastställa omfattningen. 
 
Under arbetets gång med ombyggnationen har det uppstått många situationer där 
framtagna underlag såsom ritningar och tekniska beskrivningar inte alls är relevanta jämfört 
med verkligheten, bland annat har man upptäckt impregnerad syll i väggarna samt att de 
befintliga gjutna golven inte har den kvalitet som nämnts i dokumentationen. Detta har 
medfört att det har tillkommit flera ändrings- och tilläggsarbeten som måste hanteras så att 
de upptäckta bristerna inte byggs in i den nyrenoverade fastigheten. 
 
Totalt fram till dagens datum har det inkommit ändrings- och tilläggsarbeten för drygt 2 
100tkr samt ytterligare ca 600tkr som ännu inte skickats, detta är att jämföra med de 
1 500tkr som finns avsatt i budgeten för att hantera dessa ändringar och tillägg. 
Uppfattning hos både kommunens projektledare och entreprenören är att det kommer att 
tillkomma fler ändrings- och tilläggsarbeten ju längre ombyggnationen pågår. 
 
Samtidigt så har byggnationen av Prisma och Unica fortskridit bättre än den tilldelade 
budgeten vilket medför att det finns medel som inte kommer att ianspråktas. 
 
Fastighetsavdelningen genomför för närvarande diskussioner med entreprenören huruvida 
priset på inkomna ändrings- och tilläggsarbeten kan förhandlas samt om vissa av 
kostnaderna kan hanteras via driftmedel. 

Fastighetsavdelningen inväntar också en sammanställning från entreprenören över samtliga 
uppkomna ändrings- och tilläggsarbeten.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 255 (forts.)                                                  Dnr 2015/00222  

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) och Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att arbetsutskottet ger 
verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde den 14 
november skriva fram förslag till beslut om omdisponering av investeringsmedel 
inom projekt skolområde Väst i Mariestad. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Brandströms (M) och 
Erikssons (KD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.     

Underlag för beslut 

Bilaga 1, Ekonomi Prisma Unica HKF. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information om pågående ombyggnation av Flitiga Lisan inom Projekt 
Skolområde väster”  

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 256                                                   Dnr 2017/00001  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 4, 
Mariestads kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads 
kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +950 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr. 

Bakgrund 

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

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

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun. 

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 2017-
11-02. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin "Uppföljning prognos 4 avseende driftbudget i Mariestads kommun". 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 257                                                   Dnr 2017/00002  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 4, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investerings- samt 
exploateringsbudget i Mariestads kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 39 633 tkr för tekniska nämndens 
budget och ett budgetunderskridande med totalt 15 306 tkr för exploatering.  

Bakgrund 

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

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

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, date-
rad 2017-11-02. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin Uppföljning prognos 4 avseende investeringsbudget i Mariestads 
kommun". 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 258                                                   Dnr 2017/00003  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 4, 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda 
kommun. Den skattefinansierade verksamheten bedöms göra ett överskott om 100 tkr, 
inkl. bostadsanpassningsverksamheten.  

 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om 450 tkr i 
förhållande till budget.  

Bakgrund 

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

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda 
kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4, 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning prognos 4 driftbudget Töreboda kommun 2017”.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 259                                                   Dnr 2017/00004  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 4, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för Tekniska nämndens investerings budget i 
Töreboda kommun år 2017.  

Bakgrund 

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

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 4, Töreboda kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 4, 
Töreboda kommun”.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 260                                                   Dnr 2017/00005  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 4, 
Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs 
kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott i förhållande till budget 
kopplat till bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr. 

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

Bakgrund 

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

Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget 
ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att 
uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning prognos 4 driftbudget 2017, Gullspångs kommun”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 261                                                   Dnr 2017/00006  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 4, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspångs kommun år 2017.  

Bakgrund 

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

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspång kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 4 Investeringar Gullspång kommun.  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 4, 
Gullspångs kommun”.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 262                                                   Dnr 2017/00014  

Uppföljning av interkontrollplan för tekniska nämnden i 
samband med prognos 4 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll för 
prognos 4, 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 prognos 4 2017. 

Vid uppföljningen uppmärksammas två punkter med avvikelser/förbättringspotential; 

Avvikelser 

• Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: 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. 

• "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 tas även 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.  

Underlag för beslut 

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 4. 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 4”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 263                                                   Dnr 2016/00018  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med 
prognos 4 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i samband 
med prognos 4 

Bakgrund 

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

Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre samverkande 
kommuner. 

I samband med prognos 1, 2 och 3 och delårsrapporteringen rapporterade verksamheten 
att samtliga mål för 2017 kommer att nås. Även nu i prognos 4 bedömer verksamheten att 
samtliga nämndmål kommer att nås innan årets slut då de planerade aktiviteterna fortlöpt 
på ett bra sätt 

Underlag för beslut 

Målprognos 4.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska 
nämndens mål 2017 i samband med prognos 4”.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 264                                                   Dnr 2017/00135  

Återrapportering av uppdragslista för verksamhet teknik 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner återrapporteringen.  

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Uppdragslista till tekniska nämndens arbetsutskott 2017-09-05.  

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 265                                                   Dnr 2017/00270  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda, 
ombyggnad Vassbacken/Moholm 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 400 tkr från 2017-års VA-investeringsram 
(projekt 92201) till projekt ”Ombyggnad Vassbacken/Moholm”.  

Bakgrund 

I Vassbacken finns vattentäkten och vattenverket som förser Moholm och Tidan (Skövde 
kommun) samhällen med dricksvatten. I dagsläget finns begränsad möjlighet till 
övervakning via vårt övervakningssystem bland annat med anledning av att Telia inte 
underhåller kopparnätet. För att effektivisera verksamheten och samtidigt göra det möjligt 
med en online övervakning av säkerhetsskäl föreslår och planerar verksamheten att 
installera nya styrskåp och modernisera kommunikationen mellan Vassbackens vattenverk 
och lågreservoaren i Moholm. Installationen kommer även innebära att vi bygger bort eller 
minskar risken för de tryckslag som idag uppstår i ledningsnätet med anledning av den 
föråldrade ventil- och pumpstyrningen. Ombyggnationen beräknas kosta ca 400 tkr och 
kan påbörjas under november månad. 

Verksamhet teknik föreslår med anledning av ovan att 400 tkr omdisponeras från 2017-års 
VA-investeringsram (projekt 92201) för att finansiera ombyggnad av 
Vassbacken/Moholm.  

Underlag för beslut 

Sammanställning Omdisponeringar från VA-investeringsram 2017 Töreboda. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av Michael Nordin ”Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Töreboda, ombyggnad av Vassbacken/Moholm”.  

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 266                                                   Dnr 2017/00450  

Medborgarförslag om fler soptunnor/sopkärl samt kärl för fimpar 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden konstaterar att verksamhet teknik redan idag arbetar med att identifiera 
platser där fler soptunnor behövs och anser därmed att första delen i medborgarförslaget 
är besvarad.  

Tekniska nämnden avslår andra delen i medborgarförslaget som handlar om att ta fram 
askar till fimpar för att minska nedskräpningen med motiveringen att kostnaden för detta 
bedöms vara allt för stor.  

Bakgrund 

Ingela Johansson, Marieforsleden 34, har till kommunfullmäktige i Mariestad inkommit 
med ett medborgarförslag som handlar om att tillföra fler soptunnor och ta fram askar till 
fimpar för att minska nedskräpningen i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade på 
sammanträdet 2017-09-25 att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för 
beslut. 

 
Verksamhet teknik arbetar kontinuerligt med att identifiera platser där fler soptunnor 
behövs samtidigt ska påtalas att varje soptunna som sätts upp även är förknippad med en 
skötselkostnad. Den andra delen av förslaget om att ta fram fimpaskar som rökare kan bära 
med sig för att inte kasta fimpar kring sig anser verksamhet teknik inte kunna genomföra 
då kostnaden bedöms vara allt för stor i förhållande till den nytta det ger.  

Underlag för beslut 

Kf § 63/2017, medborgarförslag om fler soptunnor/sopkärl samt kärl för fimpar.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Medborgarförslag om fler 
soptunnor/sopkärl samt kärl för fimpar”.  

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
(Ingela Johansson) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 267                                                   Dnr 2017/00405  

Återrapportering av uppdrag - Justering av avgifter för bilpoolen, 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.  

Bakgrund 

I samband med delårsbokslutet rapporterade verksamhet teknik en negativ budget 
avvikelse på gatuavdelningen. Efter analys visar det sig att avvikelsen bland annat går att 
hänföra till att Bilpoolen inte går ihop ekonomiskt. Anledningen till detta är att 
kostnaderna för bilpoolen ökat medan intäkterna ligger i förväntad nivå. I bilpoolen ingår 
sedan ett tag en av de två bränslecellsbilar som Mariestads kommun leasar. 
Leasingkostnaden för denna bil är betydligt högre än de ”standardbilar” som 
uthyrningspriset är beräknat på. I samband med delårsrapportering till tekniska nämndens 
arbetsutskott gavs uppdraget till verksamhet teknik att justera uthyrningspriset på hela 
bilparken så att den merkostnaden som finns i bränslecellsbilen fördelas på samtliga bilar. 

 

Verksamhet teknik har tillsammans med fordonsansvarig kommit fram till att 
uthyrningspriset behöver justeras med 9,5 % för att uppnå önskad effekt. Justeringen 
genomfördes under oktober.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 214/2017. 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Återrapportering av uppdrag – 
Justering av avgifter för bilpoolen, Mariestad”.  

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Teknisk chef Michael Nordin 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 268                                                   Dnr 2017/00422  

Återrapportering av uppdrag - vägar som leder från Sjölyckan, 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avvaktar planeringsarbetet för 
kommande etapp av Sjölyckan.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav på sammanträdet 2017-09-12 verksamhet teknik i uppdrag att se 
över hur anslutningsvägarna till området Sjölyckan har blivit. Trafiken upplevs ha ökat på 
Bergsgatan med anledning av anslutningen till Sjölyckan i Marieforsledens förlängning. 

 

Verksamhet teknik har för avsikt att titta på uppdraget tillsammans med resterande delar av 
sektor Samhällsbyggnad för att utifrån ett större planeringsperspektiv i samband med 
kommande etapp av Sjölyckan för att se om det går att få till en lösning som minskar 
trafiken på Bergsgatan och på ett tydligare sätt leder trafiken till de större gatorna 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 181/2017.  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Återrapportering av uppdrag – 
vägar som leder från Sjölyckan, Mariestad”.  

Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 35 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 269                                                   Dnr 2015/00528  

Kväverening Töreboda ARV - Antagande av anbud samt 
finansiering 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 8 500 tkr till projekt 92293 Utbyggnad 
kväverening Töreboda reningsverk från 2017 års VA-investeringsram (Projekt 92201).  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att anta ”Anbud C” till ombyggnad av Töreboda 
avloppsreningsverk för förbättrad kvävereduktion under förutsättning att tekniska 
nämnden beviljar de investeringsmedel som krävs för att finansiera projektet.  

Bakgrund 

Töreboda avloppsreningsverk står inför en omfattande ombyggnad då verket inte klarar 
gällande utsläppskrav för kväve. En principutredning genomfördes under 2016 av i 
branschen erkända konsulter. Principutredningen pekade på olika alternativ av om- och 
tillbyggnad som kunde vara aktuella för att åstadkomma det kvävereduktionskrav som 
finns. Utifrån konsulternas rekommendation om ombyggnadsalternativ upprättades ett 
förfrågningsunderlag för en upphandling inom ramen för LUF. Efter att anbudstiden gått 
ut hade tre anbud inkommit varpå en utvärdering påbörjades. Alla tre bedömdes uppfylla 
de kvalifikationskrav som ställts i förfrågningsunderlaget och kompletterande frågor till de 
tre anbudsgivarna behövdes för att klargöra anbudens innehåll och ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Det anbud som föreslås antas (”Anbud C”) är det anbud som bedöms vara det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet i ett driftkostnadsperspektiv. 
 
De investeringsmedel som särskilt beslutats tilldela projektet är 4 000 tkr. Utöver detta 
ombudgeterades 3 000 tkr från 2016-års inte helt nyttjade investeringsram för att kunna 
användas till detta projekt då en tidig kostnadsuppskattning hamnade på ca 7 000 tkr i ett 
första steg. Under förfrågningsunderlagets framtagande har indikationer funnits på att 
projektet skulle bli mer kostsamt än så och därför har verksamheten medvetet haft viss 
återhållsamhet i nyttjandet av 2017-års investeringsram för att vid behov kunna ta 
ytterligare medel i anspråk till detta högt prioriterade projekt. Därför förslår verksamhet 
teknik att finansiering av projektet görs genom en omdisponering från VA-
investeringsramen om 8 500 tkr till att ha en total budget för projektet på 12 500 tkr.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 36 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 269 (forts.)                                                  Dnr 2015/00528  

Underlag för beslut 

Anbudsutvärdering.  
 
Sammanställning Omdisponeringar från VA-investeringsram 2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Kväverening Töreboda ARV – 
Antagande av anbud samt finansiering”.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Verksamhets ekonom Cathrin Hurtig Andersson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 270                                                   Dnr 2017/00008  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 

 

1. Från IT-nämnden, risk- och sårbarhetsanalys O365 för IT-nämnden. 
(ITN § 28/2017) 

2. Från kommunfullmäktige i Töreboda, köp av fastigheten Töreboda Gullkragen 4. 
(Kf § 91/2017) 

3. Från kommunfullmäktige i Töreboda, besvarande av motion normalladdning av 
elfordon, Macken flyttar hem. 
(Kf § 97/2017) 

4. Från kommunfullmäktige i Töreboda, besvarande av medborgarförslag om byte av 
kommunens advents-/ljusdekorationer. 
(Kf § 98/2017) 

5. Från kommunfullmäktige i Töreboda, besvarande av medborgarförslag om belysning 
vid fritidshemmet Galaxen. 
(Kf § 99/2017) 

6. Från kommunfullmäktige i Töreboda, besvarande av medborgarförslag om ny 
utsmyckning i Kyrkdammen. 
(Kf § 100/2017) 

7. Från kommunfullmäktige i Töreboda, besvarande av medborgarförslag om kommunal 
tvättanläggning för bilar i Töreboda.  
(Kf § 101/2017) 

8. Från kommunstyrelsen i Töreboda, delårsrapport med delårsbokslut och budget- och 
verksamhetsuppföljning till och med augusti.  
(Ks § 284) 

9. Från kommunstyrelsen i Töreboda, information om uppdrag att ta fram en ny 
Handikapplan/plan för lika möjligheter.  
(Ks § 293/2017) 

10. Från kommunstyrelsen i Mariestad, redovisning av kostnadsutveckling överstigande 
fyra procent.  
(Ks § 155/2017) 

11. Från kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskott i Töreboda, byte av 
basketkorgar i Idrottshallen.  
(Uku § 87/2017) 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 38 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 270 (forts.)                                                  Dnr 2017/00008  

12. Från kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskott i Töreboda, brister i 
skollokaler i Töreboda kommun.  
(Uku § 89/2017) 

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 39 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 271                                                   Dnr 6433  

Aktuell information/frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Följande aktuell information och frågor behandlas vid dagens sammanträde: 

 

Föreningsövertagande av Hassle IP 

Tekniske chefen Michael Nordin informerar om pågående ärende gällande 
föreningsövertagande av Hassel IP.  

 

Information om överklagande gällande beslut om ersättning i Sjölyckan 

Tekniske chefen Michael Nordin informerar om överklagande som kommit gällande beslut 
om ersättning för sprängning i Sjölyckan 

 

Föreningsövertagande av Töreshov 

Tekniske chefen Michael Nordin informerar om ett eventuellt föreningsövertagande av 
Töreshov i Töreboda.   

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-07 

Sida 40 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 272                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Övergångsställe vid Cityhuset/Nya torget i Mariestad 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i 
uppdrag att se över och åtgärda övergångsstället som finns vid Cityhuset/Nya torget 
i Mariestad.     

 

 

 

 

 


