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Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, tisdagen den 28 september 2021 kl 14:00-16:45 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Erland Gustavsson (M) 1:e vice ordförande (på distans) 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), 2:e vice ordförande (på distans) 
Nils Farken (S) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Lillemor Ågren (S) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Sven Karlsson (M)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Sven Olsson (C) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Jan-Erik Sandegren (M) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Lars-Åke Bergman (S) tjänstgörande ledamot (på distans)  
 §§ 116-134 
Eric Mellberg (M)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Lars Carlsson (M) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Björn Nilsson (S)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Torbjörn Jansson (C)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Emil Gullbrantz (C)  tjänstgörande ersättare (på distans) 
Björn Lagerkvist (M)  tjänstgörande ersättare (på distans) 
Viktor Bergström (L)  icke tjänstgörande ersättare (på distans) 
 
 

 Sofia Glimmervik  controller §§ 117-122 (på distans) 
Emma Wiik  verksamhetsutvecklare §§ 123-124 (på distans)  
Emma Wiik  t f gatuchef §§ 125-128 (på distans)  
Amanda Haglind VA-chef §§ 129 (på distans)  
Anders Sjöholm  fastighetschef §§ 130-133 (på distans) 
Johan Melander  konsult fastighet §§ 130-131 (på distans) 
Thomas Jonsson  förvaltare fastighet § 132 (på distans) 
Johan Myhrman  teknisk chef 
Ylva Grönlund  sekreterare  
 

Justerare Lars Carlsson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 116-136 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Lars Carlsson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-28 

Anslagsdatum 2021-10-05 Anslaget tas ner 2021-10-26 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, verksamhet teknik, Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämndens sammanträde på distans (Tn 2020/131) 

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

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

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

Tn § 116                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till dagordning med komplettering till 
ärende 19 (§ 134) och ärende 21 (§ 136). 

Ärende 19 § 134 

- Eric Mellberg (M) har fråga till teknisk chef om bokningssystem gällande 
lokaler i Gullspång 

- Eric Mellberg (M) har fråga till teknisk chef om ansvar för skyltning samt 
lekplatser vid badplatser i Gullspångs kommun 

- Björn Lagerkvist (M) har fråga till teknisk chef om ansvar gällande 
gräsklippning Tapetserargatan i Älgarås 

Ärende 21 (§ 136) 

- T f gatuchef informerar om avstängning av Stockholmsgatan 

 

Komplettering till ärende 19 och 21 läggs till dagordningen. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 117                                                   Dnr 2021/00200  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2021, Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2021 
tertial 2, för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

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

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

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

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

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2021 tertial 2 
för tekniska nämnden i Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-28 

Sida 6 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 132/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 Prognos för driftbudget 2021 
tertial 2, tekniska nämnden Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-09-15,  Prognos för 
driftbudget 2021 tertial 2, tekniska nämnden Mariestads kommun.   

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämndens driftbudget 2021 i 
Mariestads kommun. 

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 118                                                   Dnr 2021/00201  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2021, Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2021 tertial 2, för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 41 625 tkr för tekniska 
nämndens budget.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

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

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget 2021 
tertial 2 för tekniska nämnden i Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 133/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-15  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-09-15, ” Prognos för 
investeringsbudget 2021 tertial 2, tekniska nämnden Mariestads kommun”.   

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2021 

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 119                                                   Dnr 2021/00202  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2021, Töreboda kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2021 
tertial 2, för tekniska nämnden Töreboda kommun.  

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

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat – 2 050 tkr 

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

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

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2021 tertial 2 
för tekniska nämnden i Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 134/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-15  

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämndens MTG 2021 

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-09-15 ”Prognos för 
driftbudget 2021 tertial 2, tekniska nämnden Töreboda kommun 

 

 

Expedierats till: 
Töreboda kommun 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 120                                                   Dnr 2021/00203  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2021, Töreboda kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2021 tertial 2, för tekniska nämnden Töreboda kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med +40 797 tkr för tekniska 
nämndens budget.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

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

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget  2021 
tertial 2 för tekniska nämnden i Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 135/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-15 

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2021. 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-09-15, ” Prognos för 
investeringsbudget 2021 tertial 2, tekniska nämnden Töreboda kommun”.  

 

 

Expedierats till: 
Töreboda kommun 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 121                                                   Dnr 2021/00204  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2021, Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2021 
tertial 2, för tekniska nämnden Gullspångs kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +906 tkr.  

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

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

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

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2021 tertial 2 
för tekniska nämnden i Gullspångs kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 137/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-15 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2021 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-09-15 ” Prognos för 
driftbudget 2021 tertial 2, tekniska nämnden Gullspångs kommun”.   

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång 

 

 

Expedierats till: 
Gullspångs kommun 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 122                                                   Dnr 2021/00205  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2021, Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2021 tertial 2, för tekniska nämnden Gullspångs kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 2 280 tkr för tekniska 
nämndens budget.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

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

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget 2021 
tertial 2 för tekniska nämnden i Gullspångs kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 136/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-15 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2021 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-09-15, ” Prognos för 
investeringsbudget 2021 tertial 2, tekniska nämnden Gullspångs kommun”.   

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång 

 

 

Expedierats till: 
Gullspångs kommun 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 123                                                   Dnr 2021/00208  

Prognos 2 - Uppföljning av tekniska nämndens mål 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen kring hur arbetet fortlöper med de 
aktiviteter som är framtagna i verksamheten som ska resultera i att nämndens mål 
uppfylls under innevarande mandatperiod.  

Bakgrund 

Enligt beslutad styrmodell har tekniska nämnden satt upp nämndmål kopplade till 
Mariestad kommuns kommunfullmäktigemål. Kommunfullmäktige har satt upp fem mål 
som ska gälla under mandatperioden. Ett av målen är ett rent ekonomiskt mål och de fyra 
andra är kvalitetsmål. De fyra kvalitetsmålen är följande: 
 
• En trygg kommun för alla 
• En kreativ och innovativ kommun 
• En välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande 
• En attraktiv tillväxtkommun 

 
Då tekniska nämndens verksamhetsansvar spänner över hela MTG har hänsyn tagits under 
framtagandet av förslag till mål till att även passa till fullmäktigemålen i Töreboda och 
Gullspång vilket var ett direktiv från MTG-styrgrupp. 
Enligt målstyrningsmodellen behöver inte/ska inte nämndmålen vara direkt mätbara utan 
de mäts indirekt genom de verksamhetsmål/aktiviteter som tas fram av verksamheten. 
 
Tekniska nämndens mål för mandatperioden 
 
Till kommunfullmäktigemålet: En trygg kommun för alla 

• Våra ute- och innemiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för alla. 
 

Målbeskrivning;  
Genom fokus på trafiksäkerhet skapar vi trygga och säkra offentliga miljöer. Vi levererar säkra 
vattentjänster och våra lokaler är ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs i dem. Vi ger 
tillgängligheten i ute- och innemiljöer hög prioritet.   

 
• Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan. 

 
Målbeskrivning;  
Vi tar hänsyn till vilket klimatavtryck vi gör genom upphandling och inköp samt i det dagliga 
arbetet.  
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Till kommunfullmäktigemålet: En kreativ och innovativ kommun 
• Vi tar tillvara på såväl medarbetarnas som medborgarnas kreativitet för att 

utveckla vår verksamhet. 
 

Målbeskrivning;  
Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och vi är lyhörda för medborgarnas synpunkter. Vi 
omvärldsbevakar och lär av goda exempel. Vi motiverar till att tänka ”utanför boxen” samt ”i 
boxen”. Medarbetare ska få växa inom organisationen och utbildas för att klara framtidens 
utmaningar. Vi arbetar för en bred delaktighet i hela verksamheten. 

 
Till kommunfullmäktigemålet: En välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av 
ett gott bemötande 

• Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt. 
 

Målbeskrivning;  
Vi är en serviceorganisation, som tar oss tid med alla frågor, lyssnar och ger återkoppling. Vi arbetar 
för att användare av våra tjänster får snabb och kunnig support. Vi skapar miljöer som känns 
välkomnade, bl.a. genom välskötta inom- och utomhusmiljöer.  

 
Till kommunfullmäktigemålet: En attraktiv tillväxtkommun 

• Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt.  
 

Målbeskrivning;  
Vi bygger nytt och förvaltar våra anläggningar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi genomför uppdrag 
enligt beställarens förväntningar. Vi har en god dialog med näringslivet och synliggör infrastruktur för 
etableringar. Vi gör det tydligt för näringslivet inom vilka områden köp av externa tjänster är möjliga. 

 
 
Verksamhetens aktiviteter 
Aktiviteterna som verksamheten arbetat fram och jobbar med att genomföra är 
mätbara och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de utgör en 
indikator för måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar verksamhetsplan för nämnden. 
Hela målprocessen inklusive aktiviteter dokumenteras i Stratsys. I samband 
prognostillfällena, delårs- och helårsbokslut kommer status på måluppfyllelsen följas 
upp och analyseras samt rapporteras till nämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-28 

Sida 19 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 138/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-15 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2021-09-15 

Tekniska nämnden måluppföljning T2 2021 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 124                                                   Dnr 2020/00522  

Prognos 2 - Internkontrollplan för tekniska nämnden 2021  
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av internkontroll i samband 
med tertial 2 2021. Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att fortsätta 
att aktivt jobba med internkontrollens avvikelser så att fastställda mål uppfylls.  

Bakgrund 

Internkontroll är en viktig del i verksamhets-  och ekonomistyrning. Enligt 6 kap. 6§ 
kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Nämnden ska upprätta en internkontrollplan för den egna verksamheten.  

Internkontrollplanen bygger på en riskanalys där riskerna bedöms utifrån 
sannolikheten att det ska inträffa och konsekvensen om det inträffar. De kontroller 
som ingår i intern kontrollplanen för 2021 är de kontroller som bedöms hantera 
respektive risk. Kontrollerna har olika uppföljningsperioder.  I tertial 2 följs punkt, 2, 
3, 4, 5, 7, 8 och 9 upp.  

 

   Risk/Kontroll 2021    

 
1. Personal-kompetensbrist/Individuella mål- och utvecklingsplaner  

Följs upp årligen 
2. Underhållsskulden växer/Underhållsplaner för fastigheter 

Följs upp tertial 
3. Säkerhet i och runt VA-anläggningar och fastigheter/Brandskyddspolicyn följs 

Följs upp tertial 
4. Säkerhet i och runt VA-anläggningar och fastigheter/Skalskydd VA-anläggningar.  

Följs upp tertial 
5. Avvikelser i projekt/Budgetavvikelser i projekt   

Följs upp tertial 
6. Klimatpåverkan/Klimatanpassningsplanen   

Följs upp årligen 
7. Lagen om offentlig upphandling/Avtalstrohet 

Följs upp tertial 
8. Lagen om offentlig upphandling/Direktupphandlingar 

Följs upp tertial 
9. Hyresavtal/Avtal i Xpand 

Delår/År   
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 139/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-13 

Uppföljning internkontroll T2 2021 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 125                                                   Dnr 2021/00165  

Medborgarförslag om att sätta upp skyltar på gång- och 
cykelvägar, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med anledning av att det är 
varje individs ansvar att följa de vägmärken och regleringar som finns samt att ta reda 
på dess innebörd.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
sätta upp skyltar på gång- och cykelvägar för att tydliggöra hur gångtrafikanter och 
cyklister ska agera i trafiken. Skyltarna ska på ett tydligt sätt peka ut vilken sida som 
gäller för respektive trafikslag, vilket underlättar för trafikanter att göra rätt och kan 
leda till en ökad trafiksäkerhet. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning 
och beslut. (Kf § 30/21) 

Fotgängare skall i Sverige från och med 15 oktober 2018 gå på vänster sida på 
gemensamma gång- och cykelbanor. Det ger bättre ögonkontakt med cyklisterna som 
ska hålla till höger. 

Den vanligaste utformningen av en gång- och cykelväg är den så kallade 
gemensamma gång- och cykelvägen. Bredden brukar vara ca 3 meter. Den andra 
varianten är en separerad gång- och cykelväg där bredden bör vara minst 4 meter och 
gående och cyklister separeras med en vit heldragen linje. Den byggs oftast på 
sträckor där flödet är högt och där utrymme medger. När man bygger separerade 
banor får man oftast en högre hastighet på cyklisterna vilket kan innebära större 
olycksrisker.  

Hastigheten ska alltid anpassas när man cyklar på en gång- och cykelväg så att det går 
att stanna för att undvika kollision. Det är varje individs ansvar att följa de 
vägmärken och regleringar som finns samt att ta reda på dess innebörd. Kommunen 
har ingen skyldighet att förtydliga innebörden av varje enskilt vägmärke eller 
trafikreglering. Det är polismyndigheten som kontrollerar och har ansvar för att 
regleringen efterlevs.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 140/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-09-07 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad (anmälan) 
Förslagsställaren 
T f gatuchef Emma Wiik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 126                                                   Dnr 2021/00167  

Medborgarförslag om att ta bort/justera insynsskydd korsningen 
Bergsgatan - Gnejsvägen, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att ta bort insynsskyddet på 
fastigheten Gnejsvägen 2 men tillstyrker att en trafikspegel monteras upp i 
korsningen Bergsgatan/Gnejsvägen för att förbättra sikten för trafiken från 
Gnejsvägen.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har inkommit med ett medborgarförslag med 
önskemål om att kommunen ska ta bort insynsskyddet som sitter på staketet runt 
fastigheten Gnejsvägen 2 i Mariestads kommun eller att placering av detsamma 
ändras. 

Efter ombyggnad från gångbana till gång- och cykelbana utmed Bergsgatan ändrades 
trafikmiljön i korsningen till det sämre. På grund av insynsskyddet som sitter på 
staketet försämrades sikten så att risken för kollision är uppenbar menar invånaren. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning 
och beslut.  

År 2020 byggde kommunen en gång- och cykelväg utmed Bergsgatan samt ett 
hastighetssäkrat övergångsställe till förskolan Flugsvampen. Dels med anledning av 
att hastighetsbegränsningen 30 km/h efterlevdes dåligt på sträckan enligt utförda 
trafikmätningar och att det rör sig många oskyddade trafikanter i området. I och med 
Sjölyckans exploatering har trafiken på Bergsgatan också ökat. På Gnejsvägen 2 finns 
en kommunal korttidsverksamhet för barn och ungdomar mellan 0-21 år. Det är av 
stor vikt att verksamheten kan erbjuda en trygg och hemlik miljö för barnen. För att 
de ska känna denna trygghet finns det ett insynsskydd på staketet runt fastigheten. 
Dialog har förts med verksamheten som menar att det är viktigt att det finns kvar. 

Det är alltid förarens ansvar att framföra fordonet (bil, cykel mm) i en hastighet 
anpassad till omgivningen och rådande omständigheter. Bergsgatan är huvudled och 
väjningsplikt gäller från Gnejsvägen. Vägmärke samt vägmålning finns och dessutom 
sattes varningsmärket för cyklist upp på Gnejsvägen i samband med åtgärden. 

Verksamhet teknik föreslår att en trafikspegel monteras upp i korsningen 
Gnejsvägen/Bergsgatan för att förbättra sikten för trafiken från Gnejsvägen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 141/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-09-07   

Karta korsning 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad (anmälan) 
Förslagsställaren 
T f gatuchef Emma Wiik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 127                                                   Dnr 2021/00164  

Medborgarförslag om att sänka hastigheten på Forsvägen, 
Ullervad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka medborgarförslaget att Forsvägen i Ullervad 
skyltas med rekommenderad hastighet 30 km/h från Ullervadsvägen till korsningen 
med Gustavsbergsvägen.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
sänka hastigheten på Forsvägen i Ullervad till 30 km/h alternativt rekommenderad 
hastighet 30 km/h. Vägen är hårt trafikerad, exempelvis av ungdomar på väg till och 
från skolan och vägen saknar trottoarer vilket gör att personer är oskyddade. Vissa 
partier har även dålig sikt på grund av den kuperade terrängen.  

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning 
och beslut. (Kf § 30/21) 

Forsvägen är en knappt 900 meter lång väg i Ullervad. Den passerar delvis genom ett 
villaområde men också förbi Ullervads IP. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h och 
det saknas trottoarer. Vägen är delvis kuperad och kurvig. De flesta som använder 
Forsvägen är de boende i området men också andra som ska till fotbollsplanen för 
träning och aktiviteter. Många kommer med bil men även till fots och cykel. På 
grund av avsaknad av trottoarer får samtliga trafikantgrupper samsas om vägen.  

Med anledning av avsaknad av trottoarer samt den bitvis dåliga sikten på grund av 
kuperad terräng föreslår verksamhet teknik att vägen skyltas med rekommenderad 
hastighet 30 km/h från Ullervadsvägen till korsningen med Gustavsbergsvägen enligt 
bilaga. Då kommer även Gustavsbergsvägen, Brohemsvägen, Villagatan, 
Kottholmsvägen och Vårstigen få samma rekommendation då dessa ligger inom 
området. Idag finns en sådan rekommendation redan på Gustavsbergsvägen. I och 
med denna utökning täcker man in hela området och får med samtliga vägar vilket är 
bra då inga av dessa gator har trottoarer. På Gustavsbergsvägen finns också en 
lekplats.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 142/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-09-07 

Bilaga karta Forsvägen 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad (anmälan) 
Förslagsställaren 
T f gatuchef Emma Wiik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 128                                                   Dnr 2021/00212  

Medborgarförslag om spegel i korsningen Viktoriagatan-Östra 
Järnvägsgatan, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med anledning av redan 
befintlig hastighetsbegränsning på 30 km/h på Östra Järnvägsgatan och väjningsplikt 
från Viktoriagatan.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
sätta upp en trafikspegel i korsningen mellan Viktoriagatan och Östra Järnvägsgatan 
då förslagsställaren anger att det är skymd sikt och att trafikanter därför tvingas köra 
ut långt i korsningen för att se om det är fritt. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning 
och beslut. (Kf § 49/21) 

För några år sedan gjordes en del åtgärder i korsningen Viktoriagatan och Östra 
Järnvägsgatan. Verksamhet teknik byggde en tillgänglighetsanpassad passage med 
refuger över Östra Järnvägsgatan för de oskyddade trafikanterna. I samband med det 
så togs ett beslut om väjningsplikt från Viktoriagatan för att skapa en trafiksäkrare 
korsning. I området råder en hastighetsbegränsning på 30 km/h. 

Det är av stor vikt att fastighetsägare sköter sin växtlighet och klipper ned sin häck 
enligt kommunens riktlinjer för att skapa bättre sikt och ökad säkerhet både för 
oskyddade trafikanter och bilister. Sådan information skickas kontinuerligt ut till 
fastighetsägare med uppmaning att se över växtligheten. Berörd fastighetsägare i 
denna korsning har fått den informationen. 

Med anledning av hastighetsbegränsningen på Östra Järnvägsgatan och 
väjningsplikten från Viktoriagatan föreslår verksamhet teknik att medborgarförslaget 
avslås.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 143/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-09-07  

Karta korsning 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad (anmälan) 
Förslagsställaren 
T f gatuchef Emma Wiik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 129                                                   Dnr 2021/00381  

Bedömning av enskild vattentäkt på fastighet Björsäter 13:12 i 
Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att undanta Björsäter 13:12 från att omfattas av det 
kommunala verksamhetsområdet för den allmänna vattentjänsten dricksvatten.  

 
Reservation  
Björn Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Enligt beslut i tekniska nämnden från 2018-10-16, Tn § 192, ska bedömningen av om 
en fastighets behov av vattenförsörjning lämpligen kan ordnas genom enskild 
anläggning bland flera parametrar bedömas efter om vattnet uppfyller en sådan 
kvalitet som Livsmedelsverket rekommenderar.  

Analyser från fastigheten Björsäter 13:12 visar att vattnet inte uppfyller en sådan 
kvalitet med avseende på parametrarna Flourid (1,7 mg/l, gränsvärde tjänligt med 
anmärkning 1,3 mg/l) och Mangan (0,71 mg/l, gränsvärde tjänligt med anmärkning 
0,3 mg/l). Livsmedelsverket rekommenderar då att vattenkvaliteten ska åtgärdas. 
Flouridhalter mellan 0,8-4,0 mg/l anses ha en kariesförebyggande effekt. Den medför 
dock viss risk för senare uppkomst av tandemaljfläckar om vattnet i större 
omfattning ges till barn under ½ år. Om halten är mellan 1,6-4,0 bör vattnet endast 
ge i begränsad omfattning ges till barn under 1 ½ år. Om flouridhalten överstiger 6,0 
mg/l anses det som otjänligt. Mangan finns ofta i grundvatten. Manganhalten bör 
helst vara lägre än 0,3 mg/l, överstigs detta värde kan det finnas risk för utfällningar 
som när de lossnar missfärgar vattnet och kan missfärga textilier.  

Vattnet bedöms utifrån ovan nämnda parametrar, trots att vattnet bedöms som 
tjänligt med anmärkning, inte en risk för människors hälsa. Verksamhet tekniks 
bedömning är således att det är möjligt att tillmötesgå fastighetsägarens önskan och 
undanta fastigheten från krav på att ingå i verksamhetsområdet för den allmänna VA-
anläggningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) yrkar att Björsäter 13:12 inte ska undantas från att omfattas av det 
kommunala verksamhetsområdet för den allmänna vattentjänsten dricksvatten. 

Sven-Inge Eriksson (KD) och Suzanne Michaelson Gunnarsson (S) tillstyrker tekniska 
nämndens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) ställer förslagen under proposition och finner att 
tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.           

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 147/21 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2021-08-30, Bedömning av enskild vattentäkt 
på fastigheten Björsäter 13:12 i Mariestads kommun 

Livsmedelverkets råd om enskild vattenförsörjning 

Provrapport vattenanalys Björsäter 13:12 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Abonnentansvarig VA Sandra Schödin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 130                                                   Dnr 2021/00235  

Omfördelning av investeringsmedel fastighet, projekt "Gamla 
Bikupan", Familjecentral Hova, Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omfördela 300 tkr från reinvesteringsprojekt ”98438 
Takbyte”, till projekt ”Gamla Bikupan” Familjecentral Hova, Gullspång kommun, 
under förutsättning att innan renovering av fastigheten påbörjas så ska ett avtal med 
Västra Götalandsregionen vara upprättat och påtecknat.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspång har beslutat att uppdra till tekniska 
nämnden att göra en omprioritering inom investeringsbudgeten 2021 och inom 
budgeten för fastighetsunderhåll 2021 avseende det som är hänförligt till barn-, 
utbildning- och kulturnämndens verksamheter, för att möjliggöra renoveringen av 
”gamla bikupan”. (Ksau 97/21 Gullspång) 

Fastighetsavdelning har bedömt att projektet kan genomföras till en kostnad av 
300 tkr, då en fuktutredning visat att det inte är några akuta åtgärder som krävs 
gällande tak. Lokalen kommer att uppgraderas med nytt/ombyggt brandlarm, OVK 
besiktning med åtgärder, iordningställande av RWC samt att lekplatsutrustning 
besiktigas och uppdateras/tas bort.  

Lokalen är i behov av renovering gällande fönster, tak och invändig upprustning. 
Detta bör tas upp i en långsiktig plan gällande hela fastigheten.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 149/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighet 2021-09-07 

Familjecentral Gullspång_Hova Okt 20.pdf 
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Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Projektchef Gustav Brandstedt 
Förvaltare Johan Melander 
Gullspångs kommun  
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Tekniska nämnden 

Tn § 131                                                   Dnr 2018/00321  

Igångsättningstillstånd samt omfördelning av medel för 
utbyggnad av uteservering, Restaurang Krubb i Töreboda 
kommun, Kanaljorden 4:1 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda att bevilja 850 tkr till 
tekniska nämnden för att täcka resterande del av investeringen gällande Restaurang 
Krubb.  

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd under förutsättning: 

- att kommunstyrelsen i Töreboda beviljar utökad investeringsram för Restaurang 
Krubb 

- att nytt arrendeavtal skrivs om 

- att investeringen finansieras av arrendeintäkter 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda har gett tekniska nämnden i uppdrag att genomföra 
renovering och ombyggnation av restaurang Krubb i Töreboda (Ks § 13/19). 

Tekniska nämnden har sedan tidigare beviljat 500 tkr i investeringsmedel (reviderat 
ombudgeteringsbeslut för Töreboda år 2020 till 2021, Kf § 44/21).  

Befintlig tilldelning om 500 tkr i investeringsmedel utgår från arrendatorns möjlighet 
att bära kostnader för en ny högre hyra. Hyresintäkten avsågs finanserna planerad 
investering.   

En ny beräkning av ramavtalsentreprenör är gjord, utifrån ritningsunderlag framtaget 
av kommunstyrelsen i Töreboda. Ny investeringskostnad uppgår till 1 200 tkr samt 
150 tkr för oförutsedda händelser, projektledning och byggledning, Total kostnad 
uppgår därmed till 1 350 tkr. 

En förutsättning för att detta projekt skall kunna startas är att kommunstyrelsen i 
Töreboda tillskjuter resterande del av investeringen. Den totala kostnaden för 
investeringen finansernas av intäkter från arrendet.    

Inför turistsäsong 2021 påbörjades arbetet med att planera utbyggnation av 
uteservering vid Restaurang Krubb i Töreboda gästhamn. 

Det finns stora förväntningar att anläggningen skall bidra till att gästhamnen skall bli 
ett större besöksmål. En arbetsgrupp med arrendatorn samt representanter för 
kommunen har tagit fram bygglovshandlingar som passar bra in i omgivningen. 
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Tider 

Byggstart är planerad till hösten 2021 och ombyggnationen skall vara klar i maj 2022, 
i god tid inför turistsäsong 2022. 

Ekonomi och avtal 

Utbyggnaden är tänkt att stå i proportion till vad verksamheten som bedrivs i 
lokalerna kan bekosta. I dialog med verksamheten har framkommit att detta är 
möjligt för verksamheten att bära en kostnad av 1 350 tkr fördelad på 25 års 
avskrivning. 

En förutsättning för att utbyggnation skall kunna ske är att arrendeavtalet skrivs om 
med arrendatorn, med den nya arrendekostnaden som täcker investeringen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 150/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-16  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsavdelningen 2021-09-15  

Del av bygglovshandling 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Projektchef Gustav Brandstedt 
Förvaltare Johan Melander 
Töreboda kommun 
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Tekniska nämnden 

Tn § 132                                                   Dnr 2021/00186  

Sammanställning underhållsbehov Högelids IP i Mariestads 
kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen i Mariestad godkänner reparation av 
löparbanor samt kastbur, borttagning av farliga föremål, påfyllnad av sand i 
hoppgropar och dress av gräsplan på Högelids Idrottsplats. Tekniska nämnden 
föreslår kommunstyrelsen att bevilja omdisponering av 1 500 tkr från reviderad 
investeringsbudget 2021 ”Högelids friluftsanläggning” till tekniska nämnden.  

Bakgrund 

I mars 2021 inkom en skrivelse från Högelids IP om bristande underhåll vid 
Högelids IP och på tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 juni 2021 
informerade verksamhet teknik om beräknad kostnad för reparation av löparbanor 
samt övrig reparation av kastbur, hoppgrop och gräsplan. Arbetsutskottet beslutade 
att återremittera ärendet för förtydligande av vilken typ av löparbana som ingår i 
kostnadsberäkning för Högelids idrottsanläggning. (Tnau § 113/21) 

Verksamhet teknik har varit i kontaktat med Mariestads AIF friidrott gällande 
åtgärdsprioritering i ärendet.  

Löparbanor 
Löparbanorna vid Högelids idrottsplats är i behov av renovering. Ytskikt i 
allvädersbeläggning är vid de mest utsatta områdena nedslitet. Kontakt togs i augusti 
år 2020 med leverantör gällande renovering av löparbanor. Anläggningen 
besiktigades av leverantören och ett budgetpris/m2 inhämtades.  

Renoveringen kommer att utföras genom att anläggningen rengörs och underlag 
repareras och därefter sprutas ny allvädersbeläggning på som ytskikt på 
löparbanorna. Kostnad för renovering beräknas uppgå till 1 250 tkr.  

Övriga behov 
Utöver kostnad för löparbanor finns en kostnad uppskattad till 250 tkr för att 
reparera kastburen samt borttagning av farliga föremål, påfyllnad av sand i 
hoppgropar samt dress av gräsplan.  

Tidplan 
För att hinna utföra renoveringsarbetet gällande löparbanor före säsongen 2022 
startar, krävs god framförhållning och upphandling bör ske under hösten 2021.  
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Finansiering 
Total kostnad beräknas uppgå till 1 500 tkr för renovering av löparbanor samt 
åtgärder vid kastbur enligt ovan. Finansiering sker genom kommunstyrelsens  beslut 
till reviderad investeringsbudget 2021 Högelids friluftsanläggning. (Kf § 79/21 punkt 
16).  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 151/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-13  

Tjänsteskrivelse upprättad av Fastighetsförvaltaren 2021-09-10 ” Renovering 
Löparbanor Högelid ” 

Protokollsutdrag Kf § 79/21 

Protokollsutdrag  Tnau § 113/21 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Förvaltare Thomas Jonsson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 133                                                   Dnr 2021/00364  

Lokaler för Ungdomsmottagningen och Ungdomscentrum Clara 
- hyresavtal samlokalisering 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom behovet av socialnämndens behov 
och framställan till kommunstyrelsens arbetsutskott om nya lokaler till 
Ungdomsmottagningen och Ungdomscentrum Clara. Tekniska nämnden föreslår att 
finansiering av beräknad kostnadsökning, 280 tkr per år exklusive värme och 
varmvatten, sker via socialnämnden i Mariestad.  

Bakgrund 

Mariestads kommun driver tillsammans med Västra Götalandsregionen 
ungdomsmottagningen, som en integrerad verksamhet. Ungdomsmottagningen finns 
lokaliserad i centrala Mariestad med adress Trädgårdsgatan 15, fastighetsägare Anders 
Berglöw. Verksamheten utgörs av barnmorskor, undersköterska, kurator, psykolog 
och läkare och vänder sig till unga, till och med 24 år. Kommunen finansierar idag 
kuratorstjänsten samt del av hyran.  

Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga av flera skäl, dels är det trångt, det finns 
brister i ljudisolering vilket medför överhörning mellan olika undersökningsrum och 
samtalsrum och framför allt går det inte att uppfylla de hygienkrav som ställs på 
verksamheten.  

Lokalbehovet 
Verksamheterna ska ha samma entré men väl inne ska besökare kunna välja olika 
vägar (dörrar) in till respektive verksamhet. Rum markerade med gult kan 
samutnyttjas av båda verksamheterna. 

Nuvarande hyresavtal 
Hyresavtalet har löpt i treårsintervall med nio månaders uppsägning men har nu sagts 
upp med utflytt senast 2022-06-30. 

Arbetet med att hitta annan lämplig lokal som uppfyller kraven har pågått sedan 
september 2020. Verksamhet teknik ser idag att det finns lämpliga lokaler i 
fastigheten Björnen och som efter verksamhetsanpassning uppfyller behovet för 
verksamheten.  

Kostnader 
Hyreskostnad för föreslagen lokal uppgår till 493 tkr per år, exklusive värme och 
varmvatten. Med samma fördelning av hyreskostnad som idag samt de nya lokalerna 
ger en kostnadsökning med 280 tkr per år exklusive värme och varmvatten.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 152/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse, Lokaler för Ungdomsmottagningen och Ungdomscentrum Clara, 
upprättad 210628 

Tjänsteskrivelse Utökad budget för inhyrning av lokal.  

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Förvaltare Thomas Jonsson 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Socialnämnden Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 134                                                   Dnr 2021/00007  

Uppdrag till tekniske chefen 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Det ges följande uppdrag till teknisk chef vid dagens sammanträde. 

 

Bokningssystem lokaler Gullspång 

Efter yrkande av Eric Mellberg (M) ges tekniske chefen i uppdrag att utreda 
huvudmannaskapet för frågan om bokningssystem gällande lokaler i Gullspång.  

Ansvar för skyltning samt lekplatser vid badplatser Gullspångs kommun 

Efter yrkande av Eric Mellberg (M) ges tekniske chefen i uppdrag att utreda ansvar 
för skyltning samt lekplatser vid badplatser i Gullspångs kommun. 

Gräsklippning Tapetserargatan i Älgarås 

Efter yrkande av Björn Lagerkvist (M) ges tekniske chefen i uppdrag att utreda 
ansvar för gräsklippning vid fastighet på Tapetserargatan i Älgarås.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 135                                                   Dnr 2021/00005  

Anmälan av delegationsbeslut 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan följande delegationsbeslut: 

- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2021-09-21 

- Ordförandebeslut Igångsättningstillstånd för omgestaltning av gata för 
Stockholmsvägen etapp 4.1 och 4.2 

- Ordförandebeslut Igångsättningstillstånd och omdisponering av medel till 
föryngring av ledningsnät Stockholmsvägen etapp 4.2 

- Ordförandebeslut Detaljplan för Ladukärr 2_1 m fl 

- Ordförandebeslut Detaljplan kvarteret Snickaren m fl  

- Ordförandebeslut Detaljplan för Västra Ekudden 

- Ordförandebeslut Samrådsyttrande gällande upphävande av stadsplan för 
Mariefors 

- Ordförandebeslut Samrådsyttrande gällande upphävande av del av Kvarteret 
Sprinten 

- Ordförandebeslut Samrådsyttrande gällande upphävande av del av detaljplan 
över Bångahagen m m 
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Tekniska nämnden 

Tn § 136                                                   Dnr 2021/00006  

Aktuell information 2021 
  

Avstängning Stockholmsvägen 

Tf gatuchef informerar om avstängning av Stockholmsvägen för genomfart 
(Madlyckevägen – Ladukärrsvägen) med start 18 oktober till mitten av december 
2021. Trafik leds förbi via Marieforsleden och Sandbäcksvägen.  

Verksamhet teknik hösten 2021 

Teknisk chef informerar om status gällande rekryteringar, dialogdagar MTG samt 
pågående/inplanerade insatser för hösten 2021.  
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