Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, 12 september 2017, kl. 15.00 – 17.55

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Linn Brandström
Gunnar Bohlin
Anders Bredelius
Torbjörn Jansson
Sune Jansson
Sven Olsson
Björn Nilsson
Lars Göran Kvist
Johan Jacobsson
Mats Karlsson
Lars-Åke Bergman
Göran Hellström
Andreas Svensson

(S)
(KD)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(S)
(L)
(C)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot § 150-160
Ledamot § 150-167
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare § 161-181
Tjänstgörande ersättare § 168-181

Övriga deltagare

Andreas Svensson
Göran Hellström
Robert Malmgren
Hanna Lamberg
Dan Hjalmarsson
Simon Ravik
Johan Bengtsson
Cathrin Hurtig Andersson
Elisabeth Westberg
Amanda Haglind
Michael Nordin
Ewa Sallova

(C)
(L)

Ersättare § 150-167
Ersättare § 150 160
Fastighetschef § 151
Enhetschef gata/trafik § 152-154
Fastighetsförvaltare § 155
Chef ledningsnät va § 156
Projektchef va/gata § § 157-158
Verksamhetsekonom § 159-162
Verksamhetsekonom § 163-164
VA-strateg § 165-170
Teknisk chef
Sekreterare

Justerare

Gunnar Bohlin
Ewa Sallova

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Verksamhet teknik efter överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Gunnar Bohlin
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 150-181

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-09-12

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-12

Anslagsdatum

2017-09-15

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-10-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 150

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 151

Dnr 2017/00106

Presentation av ny fastighetschef

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Robert Malmgren är sedan den 4 september anställd som fastighetschef i MTGkommunerna.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 5

Tekniska nämnden
Tn § 152

Dnr 2017/00337

Information om trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen i
Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Tekniska nämndens arbetsutskott gav 2017-06-29 (§180) verksamhet teknik i
uppdrag att genomföra tillfälliga åtgärder för hastighetssänkning på Strandvägen i
Mariestad.
Verksamhet teknik har tittat på Strandvägen och genomfört följande åtgärder:
På två platser, vid Annedalsgatan samt vid Djurögatan, har 3 st. trafiköar placerats ut
för att bilda så kallade chikaner för att minska fordonens hastighet.
Vägmärken med varning för farthinder på en sträcka av 0-800 m, har placerats ut vid
respektive chikan.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Tnau § 180/2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg
”Trafiksituationen på Strandvägen i Mariestad”.

Expedierats till:
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 6

Tekniska nämnden
Tn § 153

Dnr 2017/00326

Information om trafikmiljö vid Björkängsskolan i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Efter yrkande från Sven Olsson (C) gav tekniska nämnden verksamhet teknik i
uppdrag att se över trafikmiljön vid Björkängsskolan i Töreboda, TN 2017-06-14
(§149).
Verksamhet teknik har tittat på trafikmiljön vid Björkängsskolan och kan konstatera
att ett flertal säkerhetshöjande åtgärder har genomförts under senare år.
Börstorpsgatan har gång- och cykelväg, två farthinder finns utplacerade och ett
övergångsställe finns i anslutning till skolan/paviljongerna. För skolbussen finns en
bussficka som är reglerade med stannande- och parkeringsförbud. Förbudet gäller
under vissa tillfällen under dagen med undantag för buss. Föräldrar som
lämnar/hämtar sina barn med bil har möjlighet att köra in på Frögränd för angöring.
Verksamhet teknik har inte mottagit synpunkter från allmänheten om några upplevda
trafikproblem i området under senaste åren. Ett problem som dock kan tänkas
uppstå är att föräldrar som ska lämna och hämta sina barn inte gör det på avsedda
ställen med en rörig trafiksituation till följd. Här kan också problem för skolbussen
uppstå om den platsen upptas av personbilar.
Verksamhet teknik gör bedömningen att de fysiska åtgärder som har genomförts är
tillräckliga för att upprätthålla god trafiksäkerhet vid Björkängsskolan. För att komma
till rätta med det eventuella problemet som kan uppstå vid lämning/hämtning så kan
information från skolan till föräldrarna samt ev. att personal finns ute på plats vid
skolbusstider vara en möjlig åtgärd. Det är viktigt att skolan är tydliga gentemot
föräldrar om hur man vill ha trafikmiljön kring skolan för att skapa en trygg och
säker miljö för skolbarnen. Om parkeringsövervakning blir aktuellt i framtiden i
Töreboda så kan trafikregleringen övervakas och bättre efterlevnad förväntas.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 7

Tekniska nämnden
Tn § 153 (forts.)

Dnr 2017/00326

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn § 149/2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Trafikmiljö vid
Björkängsskolan i Töreboda”.
Expedierats till:
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 8

Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 154

Dnr 2017/00079

Information om statlig medfinansiering för kollektivtrafik och
trafiksäkerhet

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Varje år finns möjligheten för kommuner att ansöka om statlig medfinansiering för
olika projekt inom bland annat kollektivtrafik och trafiksäkerhet.
Trafikverket har under året gjort om ansökningsprocessen och tidigarelagt
ansökningstiden från september till april. Verksamhet teknik har ansökt om statlig
medfinansiering för olika projekt inom alla tre kommuner och fick positivt besked till
alla sökta projekt utom ett.
Följande projekt har beviljats statlig medfinansiering för 2018:
Kommun

Kategori

Projekt

Mariestad

Trafiksäkerhet

Mariestad

Kollektivtrafik

Mariestad

Kollektivtrafik

Töreboda

Trafiksäkerhet

Gullspång

Trafiksäkerhet

Gullspång

Kollektivtrafik

Gc-väg
Leverstadsvägen
Hpl
Vadsbogymnasiet
Pendlarparkering
resecentrum
Gc-väg Stora
Bergsgatan
Omgestaltning
Gullspång
centrum
Hpl Gårdsjö

Bedömd
kostnad
1 000 tkr

Beviljat bidrag

450 tkr

225 tkr

1 500 tkr

750 tkr

1 000 tkr

500 tkr

1 200 tkr

600 tkr

450 tkr

225 tkr

500 tkr

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 154 (forts.)

Dnr 2017/00079

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Information
om statlig medfinansiering för kollektivtrafik och trafiksäkerhet”.
Expedierats till:
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 10

Tekniska nämnden
Tn § 155

Dnr 2017/00266

Information gällande ventilation i Jubileumsteatern i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) gav tekniska nämnden 16 maj 2017
(Tn § 112/2017) verksamhet teknik i uppdrag att se över ventilationen i
Jubileumsteatern i Mariestad.
År 2012 renoverades Jubileumsteatern inkluderat ny ventilation. Renoveringen
genomfördes inom ramen för en partneringentreprenad.
Efter avslutad entreprenad har vissa funktionsproblem med ventilationen uppdagats,
exempelvis att temperaturen i själva dans/teater lokalen blir för hög eller för låg.
Vissa av problemen beror på inställningar som hyresgästen ansvarar för men också
på programmeringsfel.
Verksamhet teknik har under sommaren upptäckt och åtgärdat det
kommunikationsfel som funnits i styrsystemet. Förbättringar har även gjorts i
styrpanelen för att det ska bli lättare för hyresgäst att göra rätt inställningar. Vidare
kommer verksamhet teknik att utveckla funktioner så att anläggningen styrs med
automatik.
Vid tillställningar då mycket besökare rör sig i lokalen och utetemperaturen är relativt
hög kommer en kylanläggning behöva installeras för att uppnå en behagligare
temperatur.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Tn § 112/2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Dan Hjalmarsson och teknisk chef
Michael Nordin ”Information ventilation i Jubileumsteatern i Mariestad”.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 155 (forts.)

Dnr 2017/00266

Expedierats till:
Fastighetsförvaltare Dan Hjalmarsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 12

Tekniska nämnden
Tn § 156

Dnr 2017/00387

VA-sanering Trombonvägen i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden omdisponerar 2 300 tkr från Investeringsram för förnyelse av
ledningsnät (projekt 1701) till projektet VA-sanering Trombonvägen.
Bakgrund

Utredning av ledningssträckan i Trombonvägen är gjord på grund av stora
driftstörningar. Detta är en spolsträcka som trots frekventa spolningar ofta har stopp
vilket gör sträckan kostnadskrävande att hålla i drift. Två tredjedelar av gatan har
dessutom ingen separat dagvattenledning vilket ger onödigt stora påfrestningar på
spillvattennätet vid regn. VA-avdelningen hade för avsikt att utföra detta projekt som
går ut på att byta ut ledningarna i gatan och komplettera med en dagvattenledning på
sträckan där det saknas med hjälp av driftmedel om utrymme funnits i driftbudgeten.
Beräknad kostnad för genomförandet inklusive asfalt, som görs 2018, är 2,3 miljoner
I prognos 3 påvisas att ett sådant utrymme inte finns och alternativet är istället att
finansiera projektet med investeringsmedel. De investeringsmedel som är avsatta till
förnyelse av ledningsnät är omdisponerade till andra projekt. En del av dessa projekt
kommer inte under 2017 behöva sina investeringsmedel fullt ut vilket innebär att det
finns ett utrymme att omdisponera medel från dessa projekt och sedan omdisponera
nya pengar till dessa projekt år 2018. Då resultatet av de justeringarna skulle innebära
samma sak som att redan nu omdisponera medel direkt från investeringsramen till
detta aktuella projekt föreslår verksamhet teknik det sistnämnda.
I verksamhetens strävan att optimalt sysselsätta/använda resurser är alternativet att
omprioritera bland projekten ett mindre bra alternativ.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av chef ledningsnät va Simon Ravik och teknisk chef
Michael Nordin ”VA-sanering Trombonvägen i Mariestad”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 156 (forts.)

Dnr 2017/00387

Expedierats till:
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 14

Tekniska nämnden
Tn § 157

Dnr 2015/00417

Information om ombyggnad av Stockholmsvägen

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen
Bakgrund

Ombyggnaden av Stockholmsvägen är ett projekt som pågått sedan 2012 och medför
betydande påverkan på trafiken.
Under hösten kommer arbete främst att genomföras på Stockholmsvägen etapp 3.
Arbeten kommer även att utföras på Stockholmsvägens tidigare etapper samt
samordnas med andra Centrumnära projekt. Verksamhet teknik försöker att undvika
flera omfattande avstängningar och trafikomledningar vid samma tidpunkt.
V35-V37 avstängning och omledning för att byta vatten-och avloppsledningar till
Johannesberg vid Carlbecksvägen.
V37 Fräsning centrumdelen och mellandelen 1 dag, avstängning och omledning
V38 Asfaltering centrumdelen och mellandelen 1 lång arbetsdag, avstängning och
omledning.
V39-V40 VA-anslutning av ny Nettoetablering i Krontorp
V47-V48 preliminär avstängning för tvärgrävningar och asfaltering på sträckan
Carlbecksvägen till Madlyckevägen.
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 projektchef Johan Bengtsson och teknisk chef Michael
Nordin ”Information om ombyggnad av Stockholmsvägen övre delen, hösten 2017”.
Expedierats till:
Projektchef gata/va Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12
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Tekniska nämnden
Tn § 158

Dnr 2015/00280

Åtgärder på Marieholmsbron i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att:


Ersätta stensättning med asfalt på östra delen av residensön.



Förskjuta beläggningsskarvarna i körbanan i samband underhållsbeläggning.



Godkänna informationen om bevakning av Svevias garantiåtgärder



Godkänna informationen om underhållsplaner för kommunala broar i MTG.



Att ge Verksamhet teknik i uppdrag att utreda Marieholmsbrons tekniska livslängd och
kostnader föra att ersätta/renovera den i framtiden.

Bakgrund

En garantibesiktning på Marieholmsbron utfördes 2016 efter 5 års garantitid. Efter
besiktningen har Verksamhet teknik fått uppdraget att titta på åtgärder och
tillhörande kostnader som medför att:
1. -fasaden på residenset inte skvätts ner
2. -det blir mer naturligt att hastighetsbegränsningen på bron följs
3. -att västergående trafik förflyttas åt söder så att beläggningsskarven inte belastas
4. -att titta på alternativ så att fogen i stensättningen sitter kvar.
5. -att bevaka att garantiåtgärder på bron utförs
6. -att ta fram en underhållsplan för bron
Svar på uppdraget
1. För att åtgärda bekymret med nedskvättning behöver tvärfallet på sträckan förbi
Residensflygeln förbättras och två dagvattenbrunnar flyttas. I samband med detta
ersätts stensättningen med asfalt för minskat buller och bättre avrinning. Kostnaden
bedöms till 320 tkr och bedöms ta 2 veckor.
Finansieras inom gatuavdelningens investeringsram och genomförs under 2017.
2. Sedan tidigare planeras en säkrare gc-passage väster om bron som på ett naturligt
sätt kommer att sänka hastigheten över bron.
3. Istället för att försöka förskjuta trafiken från beläggningsskarven toppbeläggs
körbanan på bron med förskjutna beläggningsskarvar. Arbetet behöver utföras (ca
800 m2) på grund av att spårbunden trafik kräver tätare beläggningsintervall.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 158 (forts.)

Dnr 2015/00280

Finansieras inom gatuavdelningens investeringsram och genomförs under 2018.
4. Stora delar av stensättningen väster om gångpassagen på Residensön sätts om. Vid
jämnare stensättning uppstår inte bekymret med stående vatten och urspolad
fogsand. Åtgärden bekostas av Svevia som överenskommen garantiåtgärd.
5. Svevia åtgärdar de skador som uppstått under garantitiden såsom omläggning av
stensättning och reparation enligt efterbesiktningsrapporten. I rapporten från
efterbesiktning av bron finns även skador som inte har samband med
broreparationen 2010/2011 påvisade. Det rör sig om microsprickor som hänger ihop
med brons ålder och den ökade trafikbelastning den är utsatt för. Detta innebär att
det finns ett behov att utreda brons tekniska livslängd och bedöma kostnaderna för
att ersätta/renovera den i framtiden.
6. En underhållsplan för Marieholmsbron och andra kommunala broar i MTG är
under framtagande.
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

Tidplan upprättad 2017-09-11.
Återkoppling från garantibesiktning.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef
Michael Nordin ”Förslag till åtgärder på Marieholmsbron”
Expedierats till:
Projektchef va/gata Johan Bengtsson
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 159

Dnr 2017/00003

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt
delårsrapport, Töreboda kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delår för tekniska nämndens driftbudget i
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten gör ett underskott om 800
tkr, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om
500 tkr i förhållande med budget.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.
Handlingsplanen ska presenteras för ekonomiutskottet.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 - delår för tekniska nämndens
driftbudget Töreboda kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 3 – delår 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med
prognos 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12
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Tekniska nämnden
Tn § 160

Dnr 2017/00004

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delårsrapport för Tekniska nämndens
investeringsbudget i Töreboda kommun år 2017.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas
ekonomi.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 -delårsrapport för tekniskas
investeringsbudget i Töreboda kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 3 - delårsrapport för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda
kommun 2017, rev 2017-09-08.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband
med prognos 3 samt delårsrapport, Töreboda kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 19

Tekniska nämnden
Tn § 161

Dnr 2017/00005

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt
delårsrapport, Gullspångs kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delårsrapport för tekniska nämndens
driftbudget i Gullspångs kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas
göra ett underskott i förhållande till budget, gällande
bostadsanpassningsverksamheten om 300 tkr.
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om 150 tkr i
förhållande med budget.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget.
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska
vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för
Allmänna utskottet.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 3 – delårsrapport 2017 för tekniska
nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 3- delårsrapport 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs
kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med
prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 161 (forts.)

Dnr 2017/00005

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 21

Tekniska nämnden
Tn § 162

Dnr 2017/00006

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 - delår 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 3 – delår för tekniskas investeringsbudget
i Gullspång kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 3 - delår för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun
2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson teknisk
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 22

Tekniska nämnden
Tn § 163

Dnr 2017/00001

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt
delårsrapport, Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens driftbudget i
Mariestads kommun.
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +50 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 3 för tekniska nämndens driftbudget i
Mariestads kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 3 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad
2017-08-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 23

Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 163 (forts.)

Dnr 2017/00001

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg ”Uppföljning
av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt delårsrapport, Mariestads
kommun”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 24

Tekniska nämnden
Tn § 164

Dnr 2017/00002

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 3 samt delårsrapport, Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget
samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett
budgetunderskridande med totalt 31 819 tkr för tekniska nämndens budget och ett
budgetöverskridande med totalt -11 221 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 3 för tekniska nämndens
investeringsbudget i Mariestads kommun
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 3 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun,
date-rad 2017-08-30.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk
chef Michael Nordin ” Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med
prognos 3 samt delårsrapport, Mariestads kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 25

Tekniska nämnden
Tn § 165

Dnr 2017/00327

Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att inte gå vidare i frågan om att ingå avtal med Skövde
kommun om en inkoppling till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning gällande
området Dyrenäs. Tidigare beslut att ingå avsiktsförklaring för inkoppling av Låstad
genomförs.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2017-06-14 att ge verksamhet teknik i uppdrag att ingå
avsiktsförklaring med Skövde kommun om att koppla området Låstad i Mariestads
kommun till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning. I samband med detta gav
tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag att utreda möjligheten att även
koppla in Dyrenäs till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning. I kontakten med
Skövde kommun har det framkommit att Skövde kommun planerar för att bygga ut
ledningsnätet kring Vristulven efter att först ha dimensionerat upp befintligt system.
Anslutningar till Skövde kommuns ledningsnät kommer att vara färdiga för
anslutning tidigast 2020 och det är i dagsläget inte beslutat exakt vilken bebyggelse
som kommer att omfattas av utbyggnationen. Skövde kommun är öppna för att föra
dialogen vidare för att ingå ett avtal med Skövde kommun även för Dyrenäs räkning
på samma sätt som för Låstad.
Området Dyrenäs omnämns inte i VA-planen som ett område som ska förses med
kommunala vattentjänster. Verksamhet tekniks bedömning är att området inte
uppfyller kraven för att vara föremål för ett kommunalt ansvar gällande VAförsörjningen. Verksamhet tekniks inställning är därför att kommunen inte bör ingå
ett avtal med Skövde kommun gällande inkoppling till Skövde kommuns allmänna
VA-anläggning för området Dyrenäs. Istället rekommenderar verksamhet teknik
tekniska nämnden att överlåta till fastighetsägare i Dyrenäs att själva kontakta Skövde
kommun om intresse finns av att ansluta fastigheter till Skövde kommuns
ledningsnät. Avsiktsförklaring ingås med Skövde kommun om inkoppling av Låstad
till Skövde kommuns allmänna VA-anläggning enligt tidigare beslut.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 165 (forts.)

Dnr 2017/00327

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn § 149/2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael
Nordin "Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning".

Expedierats till:
VA-strateg Amanda Haglind

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 27

Tekniska nämnden
Tn § 166

Dnr 2017/00073

Uppsägning av avtal gällande vattenledning i Ribbingsfors

Tekniska nämndens beslut



Tekniska nämnden beslutar att återta uppsägningen för att låta avtalen gälla. Detta
innebär att varje fastighet behandlas som en enskild abonnent.



Varje fastighetsägare betalar avgift enligt gällande VA-taxa för Gullspångs kommun.
Detta innebär bland annat att en fast avgift erläggs för varje mätarplats.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2017-03-14 att godkänna verksamhet tekniks
information om att handla enligt tekniska nämndens beslut från 2014-04-08 genom
att säga upp det avtal som gör Gullspångs kommun till ägare av dricksvattennätet i
Ribbingsfors. Samtidigt beslutades det att fastighetsägarna skulle ges möjlighet att
ingå ett nytt avtal som innebär att de kan fortsätta vara kopplade till det kommunala
dricksvattennätet men själva äger ledningen från Skagersvik till Ribbingsfors.
Berörda fastighetsägare har fått information om beslutet att säga upp avtalet och
några av dessa har återkommit med ytterligare information i ärendet. Den
information som har framkommit sedan fastighetsägarna blivit informerade om att
avtalet sades upp är följande:
Avtal
Det finns undertecknade avtal som reglerar att Gullspångs kommun äger
dricksvattenledningar i Ribbingsfors. Kommunens tjänstemän har inte hittat några
sådana avtal men fastighetsägare har kunnat uppvisa undertecknade exemplar.
Eftersom kommunen hanterat ärendet som om det funnits påskrivna avtal förändrar
inte det hanteringen av ärendet.
I det avtal som är tecknat mellan fastighetsägarna och kommunen reglerar § 6 vilka
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kommunens ska kunna säga upp
avtalet. En av fastighetsägarna har i en skrivelse till kommunen framfört att det inte
skulle finnas skäl för kommunen att säga upp avtalet enligt denna paragraf.
Verksamhet teknik anser att det finns skäl och hänvisar till att det är en olägenhet för
VA-kollektivet att äga ledningen. I Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
framgår bland annat i följande paragrafer:


Justerandes signatur

§ 6 reglerar kommunens skyldighet att upprätta verksamhetsområde, enligt denna
paragraf finns ingen skyldighet för kommunen att upprätta verksamhetsområde i
Ribbingsfors. Detta är det samma som att kommunen inte har någon skyldighet att äga
och vara huvudman för ledningsnätet till dessa fastigheter.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 28

Tekniska nämnden
Tn § 166



Dnr 2017/00073

§ 30 reglerar bland annat att VA-kollektivet inte får ha andra utgifter än sådana som är
nödvändiga för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Att huvudmannen
äger och underhåller ett ledningsnät som kommunen inte är skyldig att äga och
underhålla är alltså en olägenhet för VA-kollektivet.

Dessa paragrafer och kommunallagens likabehandlingsprincip gör det tydligt att det
avtal som reglerar nu rådande VA-förhållanden i Ribbingsfors inte är förenligt med
lagstiftningen. Det innebär i praktiken att övriga medlemmar i Gullspångs kommuns
VA-kollektiv får betala för drift och förnyelse av ledningarna i Ribbingsfors den
dagen det krävs trots att det är en utgift som fastighetsägarna själva borde stå för.
Gullspångs kommuns VA-kollektiv står inför stora utgifter både gällande att bygga
nytt ledningsnät till omvandlingsområden och för underhåll på befintliga
anläggningar och alla utgifter som inte är nödvändiga behöver reduceras för att VAtaxan ska kunna hållas på en så låg nivå som möjligt.
Muntliga löften
Thorsten och Karin Brandberg, ägare till Ribbingsfors 2:3 har inkommit med en
skrivelse där de hävdar att tidigare anställd tjänsteman muntligen har lovat att
Gullspångs kommun ska ta över ägandet av dricksvattenledningen mellan Skagersvik
och Ribbingsfors i samband med att ny råvattenledning anlades över fastigheten
Ribbingsfors 2:3. Övertagandet skulle vara en del av kompensationen för att
ledningen fick förläggas över deras mark. Det finns avtal och lantmäteriförrättning
som reglerar kommunens rättighet att förlägga ledning över fastigheten Ribbingsfors
2:3. Enligt denna ska kommunen ersätta fastighetsägaren ekonomiskt för
markupplåtelsen, vilket också ska ha gjorts. I de avtal som reglerar att kommunen har
rätt att anlägga ledningar på Ribbingsfors 2:3 nämns inte övertagande av den
befintliga dricksvattenledningen.
Fastighetsägarna meddelar att de inte är intresserade av att ingå ett nytt avtal med
kommunen utan hellre borrar egen brunn för dricksvattenförsörjning. De skriver
även att de ämnar säga upp avtalet om att kommunens råvattenledning får gå över
deras mark om uppsägningen av avtalet verkställs. Verksamhet teknik noterar att det
inte är möjligt för fastighetsägarna att säga upp detta avtal då det är reglerat via en
lantmäteriförrättning och en sådan inte kan sägas upp utan att den som har nytta av
tjänsten (i detta fall Gullspångs kommun) samtycker.
Vidare handläggning
Berörda fastighetsägare har fått information om att ärendet ska beredas politiskt och
att uppsägningen av avtalet skjuts fram till årsskiftet för att ge tid för förberedelser.
Verksamhet teknik har föreslagit tekniska nämnden att besluta ”Tekniska nämnden
godkänner informationen och uppdrar åt verksamhet teknik att fullfölja
uppsägningen. Uppsägningen av avtalet skjuts fram till årsskiftet för att ge tid för
förberedelser.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 29

Tekniska nämnden
Tn § 166 (forts.)

Dnr 2017/00073

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med tillägget ”Varje fastighetsägare
betalar avgift enligt gällande VA-taxa för Gullspångs kommun. Detta innebär bland annat
att en fast avgift erläggs för varje mätarplats”.

Behandling på sammanträdet

Gunnar Bohlin (M) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att beslutet
kompletteras med ”Varje fastighetsägare betalar avgift enligt gällande VA-taxa för
Gullspångs kommun. Detta innebär bland annat att en fast avgift erläggs för varje
mätarplats”.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till
beslut samt Bohlins (M) tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar
enligt förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse gällande avtal om kommunalt dricksvatten Ribbingsfors- Thorsten
Brandberg
Skrivelse gällande uppsägning av avtal gällande vattenledning på Ribbingsfors – Ulla
Liljegren
Skrivelse uppsägning av avtal vattenledning Ribbingsfors – verksamhet teknik
Beslut från tekniska nämndens sammanträde 2017-03-14, Tn§51

Expedierats till:
VA-strateg Amanda Haglind

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 30

Tekniska nämnden
Tn § 167

Dnr 2016/00324

Information om ägande, ansvar och drift av Sundets vatten- och
avloppsreningsanläggning

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen och lämnar även informationen vidare
till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.
Bakgrund

Sundets VA-förening förser villaföreningarna Brofästet och Östersundet på Torsö
med vatten- och spillvattentjänster. 2013 lämnade föreningen in ett medborgarförslag
till Mariestads kommun om att kommunen skulle ta över driften av anläggningarna.
2015 kontaktades VA-avdelningen för en ny förfrågan om, och under vilka
förutsättningar, kommunen skulle kunna ta över föreningens VA-anläggningar. Ett
möte hölls mellan föreningens representant och personal från VA-avdelningen.
Under mötet behandlades förutsättningarna för föreningen och att det inte var
aktuellt med ett kommunalt övertagande i närtid. Sedan 2015 har personal från
verksamhet teknik varit behjälpliga för att svara på frågor kring hur anläggningen ska
skötas men något övertagande har inte skett. Under juni månad 2017 kontaktades
verksamhet teknik av föreningen för att återigen lyfta frågan gällande om kommunen
kan ta över föreningens anläggning.
Av VA-plan 2016-2026 framgår det att det kan bli aktuellt med ett kommunalt
huvudmannaskap i området efter 2026. VA-planen är kommunens strategiska
dokument som bland annat anger kommunens ambition för uppfyllande av lagen om
allmänna vattentjänster genom att försörja nya områden med kommunala
vattentjänster. Verksamhet teknik är av åsikten att VA-planens ambitionsnivå och
tidplan ska eftersträvas att följas.
Sundets VA-förening har meddelats att de kan inkomma med information om
anläggningen och dess skick varefter verksamhet teknik bedömer VA-anläggningens
värde inför ett politiskt beslut gällande huruvida kommunen ska ta över anläggningen
eller ej och eventuell tidpunkt för detta.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 167 (forts.)

Dnr 2016/00324

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael
Nordin ”Information om ägande, ansvar och drift av Sundets vatten- och
avloppsanläggning”

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
VA-strateg Amanda Haglind

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 32

Tekniska nämnden
Tn § 168

Dnr 2017/00376

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2018

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar:
1. Anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 och § 9) i kommunens VA-Taxa med +35
procent fr.o.m. 2018-01-01
2. Brukningsavgifterna (§§ 13-14) i kommunens VA-taxa med +3,3 procent
fr. o m 2018-01-01.
Bakgrund

VA-taxans anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca
135 000 kr i Mariestads kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så.
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i
aktuella och nyligen genomförda projekt:


Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan drygt 200 tkr per fastighet



Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet



Enstaka anslutningar i genomsnitt ca 200 tkr

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 % per år för att
räknas som skäligt och rättvist.
Verksamhet teknik föreslog inför år 2017 därför att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 &
§ 9) i Mariestads kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35 % fr.o.m. 201701-01 vilket också senare beslutades i kommunfullmäktige. Med den föreslagna
höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån med
självfinansierande anläggningsavgifter nåddes inte vilket betyder att Va-kollektivet
fortsatt har fått subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VAkollektivet betalar. Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är
en vanligt förekommande bland Sveriges kommuner.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 33

Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 168 (forts.)

Dnr 2017/00376

I MTG-kommunernas övergripande VA-plan föreslås att anläggningsavifterna stegvis
(+35% per år under åren 2017-2019) höjs upp till en nivå på omkring 200 tkr för en
genomsnittsvilla.
Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av
anläggningsavgifterna inför år 2018 görs med +35%.
VA-taxans brukningsavgifter
Under flera års tid har den resultatregleringsfond som funnits i VA-verksamheten
succesivt förbrukats genom medvetna satsningar på en högre förnyelsetakt på
framförallt ledningsnätet. Under 2015-2016 lyckades verksamheten nå målet på en
förnyelsetakt på minst 1 % och för år 2017 ser takten ut att kunna bibehållas.
Prognos 3 2017 visar på att verksamheten precis som budgeterat kommer balansera
kostnader och intäkter för att göra ett nollresultat. För att fortsätta arbetet med ett
mål om en förnyelsetakt om 1 % (s.k. 100-års takt) behöver ytterligare driftmedel
tillföras verksamheten för att finansiera de kapitalkostnader som ökar till följd av
detta. Investeringar som genomförs under 2017 och 2018 ger ökade kapitalkostnader
om ca 1 350 tkr år 2018. Av dessa ingår den ”nettoförlust” mellan
anläggningsavgifter och anläggningskostnader i området Sjölyckan med ca 350 tkr.
För att öka intäkterna på brukningsavgifterna motsvarande 1 350 tkr behöver en
justering göras på brukningsavgifterna med 3,24 % givet att samma förbrukning
råder under 2018 som 2017. Verksamheten har de senaste åren lyckats balansera de
kostnadsökningar som sker för personal, entreprenörer och material med egna
effektiviseringar vilket verksamheten fortsatt tror är möjligt. Således föreslår
verksamhet teknik en justering av VA-taxans brukningsavgifter med +3,3 %. I den
övergripande VA-planen förutsågs en årlig taxeökning på ca 3 % bara kopplat till
reinvesteringstakten i befintliga anläggningar.
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

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Mariestad.
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael
Nordin ”Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2018”.
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Mariestad
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 34

Tekniska nämnden
Tn § 169

Dnr 2017/00377

Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2018

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige för Töreboda kommun att
justera:
1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i VA-taxan i kommunens VA-Taxa med +40
procent fr.o.m. 2018-01-01.
2. Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +1,5 % procent
fr. o m 2018-01-01.
Bakgrund

VA-taxans anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca
90 000 kr i Töreboda kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så.
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i
aktuella projekt inom MTG:


Ny bostadsgata kvarteret Hästen, Töreboda ca 180 tkr per fastighet



Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet



Enstaka nyanslutningar MTG ca 200 tkr

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 % per år för att
räknas som skäligt och rättvist.
Verksamhet teknik föreslog därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13)) i Töreboda
kommuns VA-taxa som ett första steg skulle höjas med 40 % fr.o.m. 2017-01-01.
Med den föreslagna höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning,
men nivån med självfinansierande anläggningsavgifter skulle inte nås vilket betyder
att Va-kollektivet får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela
VA-kollektivet betalar. Kommunfullmäktige valde sedan att inför år 2017 endast
justera avgifterna med 20 % vilket fortsatt gör glappet mellan kostnader och intäkter
fortsatt stort.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 35

Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 169 (forts.)

Dnr 2017/00377

Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är vanligt
förekommande bland Sveriges kommuner. I den för MTG gemensamma VA-planen
föreslås stegvis höjningar om 40 % per år under åren 2017-2019. Med bakgrund av
detta föreslår verksamhet teknik en justering av anläggningsavgifterna fr.o.m. 201801-01 med +40%.
VA-taxans brukningsavgifter
Under några år har VA-kollektivet i Töreboda haft en ekonomi i balans vilket
innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verksamheten har. I
den av fullmäktige antagna VA-planen beskrivs att ett årligt behov av
reinvesteringstakt i befintliga anläggningar kräver 11 500 tkr i investeringsmedel och
att detta skulle resultera i ett årligt behov av höjning av brukningsavgifterna med ca 3
%. I Töreboda har verksamheten inte lyckats komma upp i nivån om 11 500 tkr i
årlig investeringstakt ännu, men med de organisatoriska åtgärder och anpassningar
som gjorts har nu verksamheten arbetat fram planer och underlag för att hålla den
målsatta nivån framåt. En viss återhållsamhet med investeringar har funnits under år
2017 beroende på den stora investering som ska göras på Töreboda
avloppsreningsverk för förbättrad kvävereduktion. En investering vi ännu inte exakt
vet kostnaden för.
Det prognostiserade resultatet för verksamheten påvisar ett överskott om ca 500 tkr
när året är slut vilket i sig påvisar att dagens driftkostnader är lägre än intäkterna och
att det isolerat det inte finns anledning att justera taxans brukningsavgifter uppåt.
En ny kvävereningsprocess kommer öka verksamhetens driftkostnader enligt den
principutredning som togs fram under år 2016 och verksamheten bedömer att
driftkostnaderna för 2018 med anledning av detta kommer att öka med 450 tkr
Utöver detta kommer kapitalkostnaderna öka med anledning av de investeringar som
nu är planerade med ca 340 tkr.
Sammanfattningsvis kommer driftkostnaderna öka med 790 tkr år 2018 förutsatt att
verksamheten fortsatt kan effektivisera i takt med generella kostnadsökningar vilket
förutsätts. Då verksamheten bedöms göra ett överskott om 500 tkr är behovet endast
att justera taxan uppåt för att få ökade intäkter om 290 tkr vilket motsvarar 1,45 %.
Verksamhet teknik föreslår därför en justering av brukningsavgifterna med 1,5 %
fr.o.m. 2018-01-01.
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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 36

Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 169 (forts.)

Dnr 2017/00377

Underlag för beslut

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael
Nordin ” Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2018”.

Expedierats till:
Kommunfullmäktige Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 37

Tekniska nämnden
Tn § 170

Dnr 2017/00378

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2018

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar:
1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i kommunens VA-Taxa med +35 procent
fr.o.m. 2018-01-01
2. Brukningsavgifterna (§§ 14-17) i kommunens VA-taxa med +1,6 procent
fr. o m 2018-01-01 vilket medför att VA-kollektivet kan investera för
ytterligare 7 100 tkr (totalt 9 000 tkr) per år och finansiera kapitalkostnader
för detta.
Bakgrund

VA-taxans anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet
till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den
allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca
143 000 kr i Gullspångs kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det
anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så.
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i
aktuella och nyligen genomförda projekt inom MTG:


Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet



Ny bostadsgata i kvarteret Hästen, Töreboda ca 180 tkr per fastighet



Enstaka anslutningar inom MTG i genomsnitt ca 200 tkr per fastighet

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar
pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 % per år för att
räknas som skäligt och rättvist.
Verksamhet teknik föreslog inför år 2017 därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i
Gullspångs kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35 % fr.o.m. 2017-01-01
vilket också senare beslutades i kommunfullmäktige. Med den föreslagna höjningen
fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån med
självfinansierande anläggningsavgifter nåddes inte vilket betyder att Va-kollektivet
fortsatt har fått eller kommer att få subventionera nyanslutningar med
brukningsavgifter som hela VA-kollektivet betalar.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 38

Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 170 (forts.)

Dnr 2017/00378

Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är en vanligt
förekommande bland Sveriges kommuner.
I MTG-kommunernas övergripande VA-plan föreslås att anläggningsavgifterna
stegvis (+35% per år under åren 2017-2019) höjs upp till en nivå på omkring 200 tkr
för en genomsnittsvilla.
Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av
anläggningsavgifterna inför år 2018 görs med +35%.
VA-taxans brukningsavgifter
Under några års tid har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att
VA-kollektivet finansieras till 100 % av taxans avgifter. Årligen har verksamheten
avskrivningskostnader på ca 1 900 tkr för historiska investeringar och de sista åren
har de årliga investeringsvolymerna anpassats till avskrivningsnivån för att inte öka
kapitalkostnaderna för verksamheten. Inför år 2017 justerades brukningsavgifterna
bland annat för att skapa ett utrymme att kunna öka den årliga investeringstakten
vilket också det prognostiserade resultatet för år 2017 bekräftar möjligheten till. För
att hålla en rimlig nivå på reinvesteringar i befintliga anläggningar föreslås i antagen
VA-plan en årlig investeringsvolym om 9 000 tkr. För att verksamheten ska klara att
bära de kapitalkostnader som dessa investeringsvolymer krävs en intäktsökning för
verksamheten motsvarande ca 3 % per år. I och med att verksamheten i nuläget visar
ett överskott finns redan ett utrymme att investera för ca 3 000 tkr år 2018. För att nå
investeringsvolym på 9 000 tkr krävs dock en taxeökning på 1,53 % givet att
verksamheten lyckas effektivisera i takt med de generella kostnadsökningarna likt
tidigare år vilket verksamheten bedömer är möjligt. Med bakgrund av detta föreslår
verksamhet teknik att en justering av brukningsavgifterna görs med +1,6 %. Detta
förutsätter även att kommunfullmäktige beslutar tilldela VA-verksamheten ytterligare
7 100 tkr i investeringsmedel jämfört med liggande budgetförslag om 1 900 tkr till
totalt 9 000 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Gullspång.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 170 (forts.)

Dnr 2017/00378

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael
Nordin ” Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2018”.

Expedierats till:
Kommunfullmäktige Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 39

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 40

Tekniska nämnden
Tn § 171

Dnr 2017/00014

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden 2017 i
samband med prognos 3

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för intern kontroll för
delårsbokslut och prognos 3, 2017.
Bakgrund

Vid varje prognostillfälle, delår samt bokslut ska en uppföljning ske av nämndens
arbete med intern kontroll. Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de
genomförda kontrollmomenten för halvårsbokslut och prognos 3 2017.
Vid uppföljningen uppmärksammas fyra punkter med
avvikelser/förbättringspotential;
Avvikelser
• Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer påkallar
detta till enhetschefer, och det går dock att se att under året har åtgärden haft önskat
resultat då punkten haft en positiv utveckling. För den aktuella perioden är det endast
semesteravvikelser som förekommit.
• "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.
• "Kommunikation": Åtgärd: En rutin som får respektive ansvarig för websidor med
bestämd frekvens granskar och uppdaterar sidor på webben behöver tas fram. Vid
kontrollen visar att det stora flertalet webbsidor är uppdaterade dock finns ingen
fastställd rutin för detta i verksamheten.
• "Upphandling av varor och tjänster": Åtgärd: Kontroll görs kommunövergripande
och inte på enhetsnivå. Arbetet med avtalstrohet fortsätter, både mot nya och
befintliga leverantörer. Arbetet drivs av upphandlingsenheten.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 171 (forts.)

Dnr 2017/00014

Behandling på sammanträdet

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

Uppföljning av internkontroll i samband med delårsbokslut och prognos 3.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med delårsbokslut och prognos
3”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Kommunstyrelsen Töreboda
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 41

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 42

Tekniska nämnden
Tn § 172

Dnr 2016/00018

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med
prognos 3 och delårsrapport

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i
samband med prognos 3 och delårsrapport.
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 och 2 rapporterade verksamheten att samtliga mål för
2017 kommer att nås. Även nu i prognos 3 och delårsrapporteringen bedömer
verksamheten att samtliga nämndmål kommer att nås innan årets slut då de planerade
aktiviteterna fortlöpt på ett bra sätt
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Målprognos 3.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska
nämndens mål 2017 i samband med prognos 3 och delårsrapport”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Kommunstyrelsen Töreboda
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 173

Dnr 2017/00388

Text till delårsbokslut år 2017 för tekniska nämndens
verksamheter i Mariestad, Töreboda och Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhet tekniks text till delårsbokslutet gällande
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner för år 2017.
Bakgrund

Verksamhet teknik har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för
perioden januari till augusti 2016 för nämndens verksamheter i Mariestad, Töreboda
och Gullspång.
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

Verksamhetsberättelse tekniska nämndens verksamheter delårsbokslut 2017.
Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad.
Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda.
Text till delårsbokslut 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Kommunstyrelsen Töreboda
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 43

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 174

Dnr 2016/00730

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

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

På tekniska nämndens sammanträde 2017-01-24 redovisades resultatet av
undersökningen ”Kritik på teknik 2016”. Verksamhet teknik redovisade även ett
förslag till handlingsplan som kompletterades och fastställdes av nämnden. Beslut
togs att verksamhet teknik i samband med halvårs- och helårsbokslut ska redovisa
hur arbetet med handlingsplanen fortlöper.
Under första halvåret har flera punkter på handlingsplanen genomförts och flera har
startat upp och följer tidplan. Dock ligger verksamheten efter tidplan med några av
punkterna.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Handlingsplan Kritik på Teknik 2016 MTG halvårsbokslut 2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av
handlingsplan i samband med halvårsbokslut gällande undersökningen Kritik på
teknik 2016”
Expedierats till:
Teknisk chef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 44

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 45

Tekniska nämnden
Tn § 175

Dnr 2017/00323

Skötsel för lekplats i Stadsparken

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser att uppdraget är utfört.
Bakgrund

På tekniska nämndens sammanträde 2017-06-14 gav nämnden verksamhet teknik att
se över lekplatsen i stadsparken då denna var i stort behov av skötselinsats.
Verksamhet Teknik gjorde skyndsamt dagarna efter sammanträdet en insats med
ogräsrensning och allmän uppstädning.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Tn § 149/2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Skötsel för lekplats i
Stadsparken i Mariestad ”.
Expedierats till:
Parkchef Jan Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 46

Tekniska nämnden
Tn § 176

Dnr 2017/00305

Tennisbanor vid Centralskolan i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.
Bakgrund

Töreboda Tennisklubb har till Töreboda kommunstyrelse inkommit med en skrivelse
gällande de gamla tennisplanerna vid Centralskolan. Kommunstyrelsen har
överlämnat ärendet till tekniska nämnden.
På tennisbanorna avser kommunen att bygga en multisport-arena för spontanidrott.
Tennisklubben informerar om att de fortfarande har utrustning kvar på platsen i
form av en bevattningsanläggning. Verksamhet teknik har varit i kontakt med
klubbens ordförande Per-Arne Leijon och kommit överens om att utrustningen ska
plockas bort genom kommunens försorg i samråd med tennisklubben i samband
med att markarbeten påbörjas.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse från Töreboda tennisklubb.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk chef
Michael Nordin ”Tennisbanor vid Centralskolan i Töreboda”.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda för kännedom
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 47

Tekniska nämnden
Tn § 177

Dnr 2017/00382

Sammanträdesdatum 2018 för tekniska nämnden och
arbetsutskottet

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att fastställa datum och tider för tekniska nämnden och
tekniska nämndens arbetsutskott år 2018 enligt följande:
Arbetsutskott
6 februari (Hemön kl. 14.00)
6 mars (Hemön kl. 14.00)
10 april (Hemön kl. 14.00)
15 maj (Hemön kl. 14.00)
12 juni (Hemön kl. 14.00)
4 september (Hemön kl. 14.00)
9 oktober (Hemön kl. 14.00)
6 november (Hemön kl. 14.00)
11 december (Hemön kl. 14.00)

Nämndsmöte
13 februari (Vänersalen kl. 14.00)
13 mars (Vänersalen kl. 14.00)
17 april (Vänersalen kl. 14.00)
22 maj (Vänersalen kl. 14.00)
19 juni (Vänersalen kl. 14.00)
11 september (Vänersalen kl. 14.00)
16 oktober (Vänersalen kl. 14.00)
13 november (Vänersalen kl. 14.00)
18 december (Vänersalen kl. 14.00)

Bakgrund

Verksamhet teknik har upprättat förslag på sammanträdesdagar för tekniska
nämnden samt tekniska nämndens arbetsutskott för år 2018.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och teknisk chef
Michael Nordin ”Sammanträdesdagar 2018 för tekniska nämndens arbetsutskott och
tekniska nämnden”
Expedierats till:
Mariestads kommun
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 178

Dnr 2017/00009

Anmälan av arbetsutskottets protokoll

Tekniska nämndens beslut

Arbetsutskottets protokoll från 29 juni och 5 september 2017 anmäls och läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 48

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Tekniska nämnden
Tn § 179

Dnr 2017/00007

Anmälan av delegationsbeslut

Tekniska nämndens beslut

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna:

Justerandes signatur



Beviljade bostadsanpassningsbidrag för perioden juni, juli och augusti 2017.



Permanenta lokala trafikföreskrifter för Mariestads kommun för perioden
juni, juli och augusti 2017.



Upphävande av lokala trafikföreskrifter i Mariestads kommun för perioden
juni, juli och augusti 2017.

Utdragsbestyrkande

Sida 49

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 50

Tekniska nämnden
Tn § 180

Dnr 6433

Aktuell information/frågor

Tekniska nämndens beslut

Följande aktuell information/frågor behandlas vid dagens sammanträde:
Utbyte av belysning till LED-belysning i Töreboda
Sven Olsson (C) ställer frågan om status på projektet av utbyte av belysning till LEDbelysning i Töreboda. Enhetschef för gata/trafik Hanna Lamberg besvarar frågan.
Underhåll av Maria Nova
Göran Hellström (L) ställer frågan om yttre underhåll på Maria Nova. Tekniske chefen
svarar att han tar med frågan till verksamheten.
Övergång från Esplanaden till Fisktorget i Mariestad
Enhetschef för gata/trafik Hanna Lamberg informerar om omgestaltning av övergång från
Esplanaden till Fisktorget. Ärendet kommer upp för beslut på tekniska nämndens
sammanträde i oktober.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-12

Sida 51

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

