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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14:00 – 17.45 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
Björn Lagerkvist (M)  tjänstgörande ersättare 
Lars Carlsson (M) ledamot 
Torbjörn Forsell (C) ledamot 
Nils Farken (S) ledamot 
Sven Olsson (C) ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M) ledamot 
Eric Mellberg (M) ledamot  
Lars-Åke Bergman (S) ledamot  
Lillemor Ågren (S)  ledamot 
Johan Jacobsson (S)  ledamot 
Torbjörn Jansson (C)  ledamot 
Mari-Ann Wallander (S)  tjänstgörande ersättare 

 
 
 
Övriga deltagare 

 
 
Hanna Lamberg gatuchef §§ 106-110 
Sofia Glimmervik controller §§ 111-116 
Emma Wiik verksamhetsutvecklare §§ 117-118 
Johan Bengtsson  projektledare § 119 
Simon Ravik  enhetschef §§ 119-121 
Hans Björkblom fastighetschef §§ 122-124 
Michael Nordin  teknisk chef 
Ylva Grönlund sekreterare 
 

 Justerare Lillemor Ågren 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, stadshuset enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 101-126 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Lillemor Ågren  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-29 

Anslagsdatum 2020-10-02 Anslaget tas ner 2020-10-27 

Förvaringsplats för protokollet 
  

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämnden 

Tn § 101                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Tekniska nämndens beslut 

 Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Tekniska nämnden 

Tn § 102                                                   Dnr 2020/00032  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Mariestad 2020  
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 1 400 tkr till projekt ”1770, Byte 
huvudvattenledning Lindholmen etapp 1”. Finansiering sker genom 2020 års  
VA-investeringsram.  

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 6 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar ovan mark enligt de mål som 
anges i VA-planen. Verksamhet teknik föreslår att 1 400 tkr från 2020 års VA-
investeringsram tilldelas följande projekt:  

• 1 400 tkr till projekt 1770, Byte huvudvattenledning Lindholmen etapp 1. I 
samband med genomförandet av projekt 1770, Byte av huvudledning från 
Lindholmen etapp 1 blev det nödvändigt att genomföra åtgärder på Lindholmens 
vattenverk som inte var förutsedda i projektet. Åtgärderna innebar en ny 
överbyggnad och nya ventiler utgående från Lindholmens vattenverk. Detta till en 
kostnad av 1 400 tkr. Medel omdisponeras från projekt 1702, Förnyelse 
anläggningar ovan mark (ram).  

Arbetsutskottets förslag 

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 § 113/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-01, Tilldelning av 
investeringsmedel VA, Mariestad 2020 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Mariestad 2020 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram  

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

Tn § 103                                                   Dnr 2020/00033  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Töreboda 2020  
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 1 820 tkr till projekt enligt följande fördelning: 

• 1 100 tkr till projekt 92290, Enstaka serviser 

• 420 tkr till projekt 92211, Byte styrsystem Slätte vattenverk 

• 300 tkr till projekt 92284, Hajstorp reningsverk 

Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 11 500 tkr i VA-investeringsram för att 
kunna hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i 
VA-planen.  

Verksamhet teknik föreslår att 1 820 tkr tilldelas följande projekt: 

• 1 100 tkr till projekt 92290, Enstaka serviser. Projektet syftar till byggnation av nya 
serviser till fyra hushåll i Moholm inom befintligt verksamhetsområde.   

• 420 tkr till projekt 92211, Byte styrsystem Slätte vattenverk. Projektet påbörjades 
under 2019 och -234 tkr ombudgeterades från 2019 till 2020. Projektet är slutfört 
till en total kostnad om 420 tkr.  

• 300 tkr till projekt 92284 till Hajstorps reningsverk. Ett belopp om -298 tkr 
ombudgeterades mellan 2019 och 2020, detta är även den totala kostnaden för 
projektet.  

Arbetsutskottets förslag 

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 § 114/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-01, Tilldelning av 
investeringsmedel VA, Töreboda 2020 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Töreboda 2020 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 

 

 

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

Tn § 104                                                   Dnr 2020/00034  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Gullspång 2020 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 130 tkr till projekt ”96051 Ombyggnation 
Gårdsjö vattenverk 2019”. Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-
planen.  

Verksamhet teknik föreslår att 130 tkr tilldelas följande projekt: 

• 130 tkr till  projekt 96051, Ombyggnation Gårdsjö vattenverk 2019. Projektet 
påbörjades 2019 efter beslut om tilldelning av 200 tkr till projektet. Under 2019 
upparbetades 83 tkr i projektet och den upparbetade summan togs med till 2020. 
Budgeten om 200 tkr ombudgeterades inte. Projektet är slutfört till en total 
kostnad om 129 tkr. Ombyggnationen har inneburit att verket har utrustats med 
ny el- och styrning samt förbättringar i verkets skalskydd.  

Arbetsutskottets förslag 

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 § 115/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-01, Tilldelning av 
investeringsmedel VA, Gullspång 2020 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Töreboda 2020 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 

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

Tn § 105                                                   Dnr 2020/00259  

Juridiskt ombud Boterstena vattentäkt (Eks-Rud 1:2) (fullmakt) 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge advokatfirman Stangdell och Wennerqvist AB 
fullmakt att föra tekniska nämndens talan i mål angående ansökan om tillstånd enligt 
11 kap miljöbalken (1998:808), till vattentäkt för allmän vattenförsörjning m.m. inom 
fastigheten Eks-Rud 1:2, Mariestads kommun. Fullmakten innefattar även rätt för 
ombudet att ingå förlikning, ta emot betalning och utkvittera huvudmannen 
tillkommande handlingar i ärendet.  

Bakgrund 

Den kommunala vattenförsörjningen i Tidavad sker genom att vatten pumpas upp ur 
vattentäkten på fastigheten Eks-Rud 1:2 och behandlas i Tidavads vattenverk innan det 
distribueras till abonnenterna i Tidavad. Vattentäkten har nyttjats av kommunen sedan 
1980-talet och vattenskyddsområde finns upprättat för vattentäkten.  

För att säkerställa att kommunen kan fortsätta nyttja vattentäkten framåt har handlingar 
tagits fram som underlag för ansökan om tillstånd för vattenuttag. Verksamheten har tagit 
hjälp av advokatfirman Stangdell och Wennerqvist AB för upprättande av handlingar som 
ska inlämnas till mark- och miljödomstolen. För att samma advokatfirma ska kunna 
företräda kommunen krävs att tekniska nämnden beslutar att ge advokatfirman fullmakt i 
ärendet.  

Arbetsutskottets förslag 

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 § 116/20 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-08-31, Juridiskt ombud Boterstena 
vattentäkt 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind 2020-07-20, Juridiskt ombud 
Boterstena vattentäkt 
Förslag fullmakt tekniska nämnden Juridiskt ombud Boterstena vattentäkt.  

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind    
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Tekniska nämnden 

Tn § 106                                                   Dnr 2020/00274  

Uppdrag om fördelning av investeringsmedel i 
infrastrukturåtgärder för planerad industriutveckling kring 
Marieforsleden 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldelade investeringsmedel för infrastrukturåtgärder 
kring Marieforsleden om totalt 43 miljoner kronor fördelas enligt följande:  

• 2020 års investeringsmedel fördelas 12 100 tkr skattekollektivet och 7 900 tkr 
VA-kollektivet. Av tilldelade medel fördelas 700 tkr till utredningar för framtida 
kapacitetsförbättringar i trafikstrukturen, resterande medel till VA-arbeten. 

• 2021 års investeringsmedel fördelas 23 000 tkr skattekollektivet. Av tilldelade 
medel fördelas 300 tkr till utredningar för framtida kapacitetsförbättringar i 
trafikstrukturen, resterande medel till VA-arbeten.    

Bakgrund 

I Mariestads kommun förbereds infrastrukturen för att möta behov som finns för att 
möjliggöra framtida exploateringar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-
08-19 att ge igångsättningstillstånd för ny- och omläggning av VA-ledningar utmed 
Marieforsleden samt förberedande utredningar för framtida kapacitetsförbättringar i 
trafikstrukturen för att möjliggöra framtida exploateringar. Projektet tilldelades 20 
miljoner kronor för år 2020 och 23 miljoner kronor för år 2021. Tekniska nämnden 
fick i uppdrag att fördela investeringskostnaderna mellan de olika insatsområdena 
samt mellan taxekollektivet och skattekollektivet.  

Verksamhet teknik har gjort bedömningen att investeringskostnaderna bör fördelas 
enligt följande: 
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Trafikinfrastrukturen 

De medel som behövs inom trafikinfrastruktursområdet är kopplade till 
kapacitetsutredningar och framtagande av förslag till förbättringar. De 
kapacitetsförbättringar som utredningen resulterar i blir eget finansieringsbeslut 
inför år 2022-2023. 

VA 

De kostnader för VA-arbeten som uppstår under perioden är kopplade till att en 
vattenledning behöver flyttas för att möjliggöra etablering. Föreslagen fördelning 
gällande kostnader för VA-arbeten grundar sig i principen om att den som vill 
att en VA-ledning ska flyttas för att möjliggöra en exploatering är den som 
bekostar flytten. Detta i fall då VA-kollektivet inte har anledning att flytta 
ledningen. Aktuell vattenledning fyller den funktion som VA-kollektivet kräver 
och således är förslaget att skattekollektivet bekostar flytten av vattenledningen i 
sin helhet. Skattekollektivet köper på så vis ut befintlig vattenledning för att 
möjliggöra exploatering på området. Denna kostnad uppskattas till 42 miljoner 
kronor.  

Befintlig ledning anlades 1957 och skulle kunna vara i bruk i ytterligare 37 år 
innan den behöver förnyas, efter att denna tid gått skulle VA-kollektivet behöva 
bekosta en ny ledning. Kostnaden för att förlägga en ny ledning i befintlig 
sträckning uppskattas till 10 800 tkr. Genom att ledningen flyttas slipper VA-
kollektivet kostnaden för att förnya ledningen och kan istället göra ett avdrag på 
summan för vilken skattekollektivet köper befintlig ledning.  

VA-ledningarna som nyligen förlagts till industriområdet Karlslund behöver 
också köpas ut för att göra marken säljbar, de kostnader som VA-avdelningen 
har kvar för dessa ledningar innan de är betalda är 2 914 tkr. VA-kollektivet bör 
ersättas med motsvarande summa för att inte sitta med kapitalkostnader för en 
ledning som måste proppas bort.  

Kostnaden för taxekollektivet motsvarar en taxepåverkan om 0,6 % under 2021. 
Bedömningen är att summan bör inrymmas i beslutad taxehöjning.       

Arbetsutskottets förslag 

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 § 117/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse, upprättad 2020-09-04, Uppdrag om fördelning av 
investeringsmedel i infrastrukturåtgärder för planerad industriutveckling kring 
Marieforsleden 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Uppdrag om fördelning av 
investeringsmedel i infrastrukturåtgärder för planerad industriutveckling kring 
Marieforsleden  

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2020-08-19 (Ksau § 257)              

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämnden 

Tn § 107                                                   Dnr 2020/00133  

Motion laddpunkter i Gullspång 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner utredning om lämplig placering av laddstolpar i 
Gullspångs kommun. Utredningen överlämnas till kommunfullmäktige i Gullspång 
för vidare hantering.  

Bakgrund 

Eric Mellberg (M) har i en motion yrkat på att platser lämpliga för laddstolpar 
identifieras och att medel avsätts för att möjliggöra laddning av personbilar med 
målgrupp arbetspendlare, besökare och kommunens egna fordon.  

Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden för beredning. 

Laddplatser för eldrivna fordon finns i många olika utföranden med olika effekter 
som avspeglar inköpspris och tid som det tar att ladda ett fordon. Många av dagens 
laddplatser etableras, ägs och förvaltas av privata aktörer. Laddstolpar bör i första 
hand placeras på kvartersmark då allmän plats enligt plan- och bygglagen ska 
användas för gemensamma behov. Nedan följer förslag på olika platser som kan var 
möjliga för laddstolpar utifrån var kommunens verksamheter som använder fordon 
finns placerade, stora kommunala arbetsplatser samt besökspunkter. 

Möjliga platser i Gullspång är: 
• Centrumparkeringen (besökare) 
• Vårdcentralen/Amnegården (kommunens fordon/arbetspendling) 
• Gullstenskolans personalparkering (arbetspendling) 
• Parkering vid väg 26, Hallen 2 (besökare) 

 
Möjliga platser i Hova är: 
• Parkeringen bredvid Kommunhuset på Finells väg (besökare/arbetspendling) 
• Mogården (kommunens fordon/arbetspendling) 
• Regnbågsskolan (arbetspendling) 
• Rastplatsen/borgen vid E20 (besökare) 
 

Kostnaden för en laddstolpe med två uttag och relativt snabb laddning ligger på ca 
100 000 kr inklusive nytt el-abonnemang.  

Verksamhet teknik överlämnar utredningen till kommunstyrelsen i Gullspång för 
vidare hantering.  
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Arbetsutskottets förslag 

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 § 118/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Motion angående 
laddpunkter i Gullspångs kommun 

Tjänsteskrivelse motion angående laddpunkter Gullspångs kommun 

Kartbilaga – förslag på platser för laddstolpar 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunfullmäktige Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 108                                                   Dnr 2020/00194  

Återremiss - Medborgarförslag om att belysa och asfaltera 
gångbanan mellan "Swedbankhuset" och järnvägen i Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att genomföra den del 
av medborgarförslaget som gäller belysning på fasad/stig mellan Swedbankhuset och 
järnvägen i Mariestad inom investeringsramen under år 2020.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har vid tidigare sammanträde (2020-06-16 Tn § 88/20) beslutat 
att avslå den del av medborgarförslaget som gäller att asfaltera gångstigen mellan 
”Swedbankhuset” och järnvägen i Mariestad. Tekniska nämnden gav vid detta 
sammanträde verksamhet teknik i uppdrag att ytterligare utreda, i samråd med 
VänerEnergi AB och fastighetsägaren till Swedbankhuset, möjligheten att förstärka 
belysning på gångstig mellan ”Swedbankhuset” och järnvägen i Mariestad.  

Mellan Stockholmsvägen och stationen i Mariestad finns en stig med en bredd på ca 
1,4 meter. Stigen ligger mellan en fastighet/byggnad och det staket som går längs 
spåret. Stigen används av många som ska till och från stationen men är inte möjlig att 
asfaltera. 

Gatuavdelningen har varit i kontakt med fastighetsägaren till Staren 9, som ställer sig 
positiv till att kommunen/VänerEnergi får montera fasadbelysning på fastigheten för 
att lysa upp stigen. 

Kostnaden för inköp, montering och inkoppling av fem stycken fasadarmaturer 
beräknas till cirka 57 tkr. Driftskostnaden för fem fasadarmaturer om 6 W/styck är 
under 100 kr/år. 

Gatuavdelningen föreslår tekniska nämnden att besluta om att genomföra förslaget 
med belysning på stigen som en del i målet om trygghet och tillgänglighet. Förslaget 
inarbetas i gatuavdelningens investeringsbudget under 2020 eller 2021.  

Arbetsutskottets förslag 

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 § 119/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-03, Utredning belysning på 
gångvägen mellan Swedbankhuset och järnvägen i Mariestad  

Tjänsteskrivelse utredning belysning på fasad/gångstig mellan Swedbankhuset och 
järnvägen    

Tn § 88/20 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Förslagsställaren  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 16 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 109                                                   Dnr 2020/00087  

Återremiss - Medborgarförslag om att bygga om lyftanordning i 
Mariestads hamn och möjliggöra rörelsehindrad att ta sig 
ombord på fritidsbåt 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget om att bygga om lyftanordning i 
Mariestads hamn och möjliggöra rörelsehindrad att ta sig ombord på fritidsbåt 
besvarat med hänvisning till befintlig lyftanordning.  

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterade ärendet (2020-04-14, Tnau § 
67/20) för ytterligare utredning av alternativa förslag till lyftanordning. 

En invånare i Mariestads kommun ser ett behov av att möjliggöra för den som är 
rörelsehindrad att ta sig ombord på en fritidsbåt. Förslagsställaren har i sitt 
medborgarförslag föreslagit att mastkranen byggs om för att kunna lyfta rullstol och 
båtmanstol, alternativt att en nykonstruerad personlyft placeras i inre hamnen. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut.  

I Mariestad finns idag en personlift som kan användas för överflyttning av person 
från rullstol till annan plats exempelvis ner i båtens sittbrunn. Lyften kan endast 
användas med hjälp av personal från Hamnmagasinet då de är utbildade i detta, vilket 
begränsar tiden för lyft till deras öppettider. 

Utredning av andra alternativ har inte visat på att det finns personliftar som kan lyfta 
rullstol inkl. person ner i båt. Många av de båtar som har utrymme för rullstolar 
ombord har landgångar inbyggda i för/akter som möjliggör angöring med rullstol. 
Verksamhet teknik ser ett behov av befintlig mastkran för båtägare vilket innebär att 
den bör vara kvar i sitt nuvarande syfte.  

Att bygga ytterligare en personlyft av samma sort som befintlig kostar ca 180 tkr 
vilket innefattar inköp av lift, träbetongbrygga inkl. ramp och räcke samt transport 
och montering av allt. Förutsättningarna är att den placeras på ställe där det är 
möjligt att ta sig till utan ytterligare åtgärder på omkringliggande ytor. 

Förslagsställaren har inte angett om befintlig kran inte uppfyller behovet eller om den 
inte är känd. Verksamhet teknik har inte mottagit andra önskemål om ytterligare 
lyftanordningar och gör därmed bedömningen att befintlig lyftanordning uppfyller 
det behov som finns i dagsläget för personer med funktionsnedsättning att ta sig 
ombord på fritidsbåtar.  

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 17 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Varken kommunen eller Hamnmagasinet som sköter gästhamnen har fått frågor, 
önskemål eller synpunkter på ytterligare lyftanordning än den befintliga personliften. 
Verksamhet teknik anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till befintlig 
lyftanordning.  

Arbetsutskottets förslag 

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 § 120/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-03, Återremiss 
medborgarförslag om lyftanordning i hamnen 

Tjänsteskrivelse återremiss medborgarförslag om lyftanordning i hamnen.  

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige Mariestad 
  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 18 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 110                                                   Dnr 2020/00273  

Trafiksäkerhetsåtgärder på Radbyvägen, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner förslag till åtgärder på Radbyvägen i Mariestad inom 
ramen för trafiksäkerhetsåtgärder (projekt 2092).  

Bakgrund 

Tekniska nämnden godkände fördelning av investeringsram för gatuavdelningen på 
sitt sammanträde i februari 2020.  

Ett av projekten som föreslogs inom ramen för trafiksäkerhetsarbetet var åtgärder på 
Radbyvägen. Radbyvägen är lång, rak med flera in- och utfarter från fastigheter samt 
anslutande vägar. Längs vägen finns flera övergångställen som idag är utformade med 
refuger och stenläggning. 

Då synpunkterna var många om höga hastigheter så genomfördes under 2015 
åtgärder i form av trafiköar på Radbyvägen efter beslut i TN/KS om att vägbulor ej 
fick anläggas. Trafiken lugnade efter detta ner sig i några år men nu börjar boende 
längs Radbyvägen återigen höra av sig med synpunkter om höga hastigheter. De 
trafiköar som idag finns utplacerade ger troligtvis viss hastighetsdämpning om man 
får möte vid passage men om man inte får möte så är effekten ringa. De flesta som 
trafikerar sträckan hör hemma i området vilket innebär att effekten minskar efter ett 
tag då man lär sig köra fortare förbi avsmalningarna. Åtgärderna är inte placerade i 
anslutning till övergångställen och ger inte full hastighetsdämpande effekt på dessa. 

Under hösten planerar gatuavdelningen åtgärder på refuger vid övergångsställen då 
den stenläggning som finns är dålig och kräver återkommande underhåll. De platser 
som är aktuella är vid Mandolinvägen/Flöjtvägen, Dragspelsvägen/Saxofonvägen 
och Trombonvägen/Orkestervägen.  

Då synpunkterna återigen ökar, och med stöd i vårt trafiksäkerhetsprogram som visar 
på att åtgärder bör placeras vid övergångställen där oskyddade trafikanter korsar 
vägar samt planerade åtgärder på refuger på Radbyvägen enligt ovan föreslår 
gatuavdelningen att busskuddar anläggs på tre ställen på Radbyvägen.  

Kostnaden för busskuddar i samband med övriga åtgärder beräknas till 32 000 kr för 
alla tre platserna och skulle innebära att de tre övergångställena som används till/från 
skola och fritidsaktiviteter hastighetssäkras i enlighet med antaget 
trafiksäkerhetsprogram.  

Alternativet till busskuddar/gupp är att permanenta chikaner likt de på Strandvägen 
men de bedöms inte ge samma hastighetsdämpande effekt då det är svårt att placera 
ut dessa på grund av in/utfarter samt anslutande vägar.  

Kostnader för chikaner på Strandvägen var ca 170 000 kr/plats.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 19 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Arbetsutskottets förslag 

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 § 121/20 

Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhetsåtgärder Radbyvägen upprättad av gatuchef 2 sept 
2020 

Beslut KS 2015-03-16, § 57 

TN 2015-12-08, § 281 

Kartbilaga Radbyvägen 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunstyrelsen i Mariestad  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 20 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 111                                                   Dnr 2020/00153  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2020, Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2020 
tertial 2, för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +100 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 2020 tertial 2 
för tekniska nämnden i Mariestads kommun.  

Behandling på sammanträdet 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 21 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-23, Prognos för driftbudget 
2020 tertial 2, tekniska nämnden Mariestads kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-09-23 Prognos för 
driftbudget 2020 tertial 2, tekniska nämnden Mariestads kommun.   

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2020 

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång  

 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Sofia Glimmervik  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 22 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 112                                                   Dnr 2020/00154  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2020, Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investerings-budget 
2020 tertial 2, för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 22 965 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 2020 
tertial 2 för tekniska nämnden i Mariestads kommun.  

Behandling på sammanträdet 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 23 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-23, Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 2, tekniska nämnden Mariestads kommun.   

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-09-23” Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 2, tekniska nämnden Mariestads kommun”.     

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2020 

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång 

 

     

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Sofia Glimmervik  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 24 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 113                                                   Dnr 2020/00155  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2020, Töreboda kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2020 
tertial 2, för tekniska nämnden Töreboda kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +1 009 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 2020 tertial 2 
för tekniska nämnden i Töreboda kommun.  

Behandling på sammanträdet 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 25 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-23, Prognos för driftbudget 
2020 tertial 2, tekniska nämnden Töreboda kommun.   

Tjänsteskrivelse upprättad den 2020-09-23 av controller Sofia Glimmervik Prognos 
för driftbudget 2020 tertial 2, tekniska nämnden Töreboda kommun     

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2020 

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång 

     

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Sofia Glimmervik  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 26 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 114                                                   Dnr 2020/00156  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2020, Töreboda  kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2020 tertial 2, för tekniska nämnden Töreboda kommun.  

Prognosen innebär ett budgetöverskridande med -1 006 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 2020 
tertial 2 för tekniska nämnden i Töreboda kommun.   

Behandling på sammanträdet 

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



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 27 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-23, Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 2, tekniska nämnden Töreboda kommun.   

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-09-23, ” Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 2, tekniska nämnden Töreboda kommun”.      

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2020 

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång    

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Sofia Glimmervik  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 28 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 115                                                   Dnr 2020/00157  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2020, Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2020 
tertial 2, för tekniska nämnden Gullspångs kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -58 tkr. 

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

2. Tekniska nämnden uppdrar åt verksamhet teknik att ta fram en åtgärdsplan för att 
nå en budget i balans för Gullspångs kommuns driftbudget, tertial 2.   

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 2020 tertial 2 
för tekniska nämnden i Gullspångs kommun..  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att verksamhet teknik tar fram en 
åtgärdsplan för att nå en budget i balans för Gullspångs kommuns driftbudget, 
prognos 2. Detta med anledning av att den skattefinansierade verksamheten beräknas 
göra ett underskott på 58 tkr.   

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



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 29 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-23, Prognos för driftbudget 
2020 tertial 2, tekniska nämnden Gullspångs kommun.   

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-09-23” Prognos för 
driftbudget 2020 tertial 2, tekniska nämnden Gullspångs kommun”.     

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2020 

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång    

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 116                                                   Dnr 2020/00158  

T2 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2020, Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2020 tertial 2, för tekniska nämnden Gullspångs kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 1 380 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 2020 
tertial 2 för tekniska nämnden i Gullspångs kommun.   

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 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-23, Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 2, tekniska nämnden Gullspångs kommun.   
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2020-09-23, ” Prognos för 
investeringsbudget 2020 tertial 2, tekniska nämnden Gullspångs kommun”.     

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2020 

Sammanställning projekt T2 Mariestad, Töreboda o Gullspång     

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 117                                                   Dnr 2020/00190  

Uppföljning av tekniska nämndens mål, T2 2020 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av redovisning 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 med 
prognostillfällena, delårs- och helårsbokslut kommer status på måluppfyllelsen följas 
upp och analyseras samt rapporteras till nämnden   

Arbetsutskottets förslag 

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 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 34 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag § 130/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04 

Tekniska nämnden måluppföljning T2      

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämnden 

Tn § 118                                                   Dnr 2019/00308  

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2020 - T2 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för internkontroll i 
samband med prognos 2 2020. Tekniska nämnden uppmanar verksamhet teknik att 
fortsätta att jobba aktivt med internkontrollens avvikelser så att fastställda mål 
uppfylls.         

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till internkontrollplan för tekniska nämnden 
2020. Internkontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det 
primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Internkontroll 
avser att: 

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi 
- Styra mot effektivitet 
- Ha ordning och reda 
- Skapa trygghet och stärka varumärket 
 
Varje år beslutar nämnder om en internkontrollplan där man väljer att fokusera på 
några speciellt viktiga kontrollmoment. För år 2020 är följande tre områden aktuella 
för internkontroll: 

1. Dokumentation vid direktupphandling 
Att tekniska nämnden följer de rutiner omkring dokumentation i direktupphandlingar. Detta 
har vid extern revision tidigare visat sig inte fungera i tillräcklig utsträckning.  
Resultat Tertial 2: Av de tio stickprov som genomförts för perioden januari-juni 
har det hittats ett direktinköp som gjorts där dokumentation kring 
direktupphandlingen saknats. Vid vidare utredning har det visat sig att 
dokumentation funnits, men inte helt enligt fastställd rutin. Ytterligare 
information och utbildning för ansvariga inköpare planeras in. 
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2. Inköp 
Att tekniska nämndens verksamheter vid inköp följer avtal, följer rutiner för attest, kontrollerar 
fakturors riktighet och betalar fakturor i tid.  
Resultat Tertial 2: Kontroll av betalningstid på leverantörsfakturor sker på teknisk 
nämndens alla fakturor, jan-aug. 8% av fakturorna är betalda efter förfallodatum. 
45% av dessa fakturor betalas inom 1-3 dagar. Detta är delvis kopplat till 
helgdagar, betaldagar, semesterperiod samt sena inläsningar av fakturor i 
fakturahanteringssystemet. Information om fakturahanteringen sker löpande. 
Månadsvisa stickprov av avtalstrohet har genomförts (jan-aug) 10 stycken fakturor 
överstigande 10 tkr, 20 % av dessa ligger utanför ramavtal. Dessa finner vi hör till 
direktupphandlingar. Kontroll av fakturors riktighet sker enligt rutin av 
mottagnings- samt slutattest. En översyn sker gällande attestflödet i samband med 
omorganisationer och arbetet sker löpande. 

 

3. Projektmodellen 
Att tekniska nämndens verksamheter vid genomförande av projekt tillämpar den av 
kommunfullmäktige beslutade projektmodellen. Detta genom att det finns dokumentation i 
respektive projekt som visar att de olika rutinerna följs.  
Resultat Tertial 2: Det har gjorts 12 stickprov av pågående projekt. Fem frågor har 
ställts om projektmodellen tillämpas. 63% har svar ja, 15% delvis, 22% nej. I de 
projekt som fått anmärkning kan följande förbättras; Dokumentation, 
behovsanalys, förstudie och projektbeställning. Det finns inte alltid tidplan och 
budget i projektbeställningen. Det är heller inte alltid tydligt vem som är beställare. 
Dokumentation kan finnas i politiska beslut men inte samlat i en tydlig 
projektbeställning. Målet med projekt kan i flera fall kopplas tydligare till 
nämndens mål. 
Åtgärder; Beställarutbildning, projektpunkt på ledningsgrupp 1 ggr/månad för att 
belysa dem, följa upp projekt efter avslut, värdera ekonomi, kvalitet, tidplan. 
Koppla varje projekt till ett nämndmål.   

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att verksamhet teknik aktivt jobbar 
vidare på att minska internkontrollens avvikelser så att fastställda mål uppfylls.   

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



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Sida 37 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag § 131/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Prognos 2, 
internkontrollplan för tekniska nämnden 2020.  

Uppföljning av Internkontrollplan för tekniska nämnden prognos 2, 2020      

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Tekniska nämnden 

Tn § 119                                                   Dnr 2020/00285  

Tilldelning av investeringsmedel för Stockholmsvägen VA etapp 
4-6, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tilldelar 4 500 tkr till projekt Stockholmsvägen etapp 4-6 som 
finansieras av VA-avdelningens investeringsram för förnyelse av ledningsnät.  

Bakgrund 

Arbetet med förnyelse av ledningsnätet i Stockholmsvägen har pågått under flera år. 
Återstående sträcka upp till vattentornet är uppdelad i tre etapper. Alla etapper 
innehåller utmaningar. En gemensam utmaning för hela sträckan är kunna ha 
passerande fordonstrafik förbi arbetsområdet i möjligaste mån. I kommande etapper 
är det möjligt att renovera självfallsledningarna för spillvatten- och dagvatten 
schaktfritt. Det ger bättre förutsättningar för tid, ekonomi och framkomlighet. En 
förutsättning för renoveringen av självfallsledningarna i Stockholmsvägen är att 
dagvattnet från Ladukärrsområdet fördröjs. Utrymme för detta finns utmed 
Ladukärrsvägen söder om pågående detaljplan för Lillängen (marklov och 
markåtkomst).  

Verksamhet teknik planerar för att genomföra schaktarbeten inne på 
Johannesbergsområdet med viss störning av framkomligheten på området. 
Resterande del av höstens åtgärd kan utföras mer eller mindre schaktfritt.  

Kostnaden för höstens arbete på VA-ledningsnätet bedöms till en kostnad om 4 500 
tkr varav  4 000 tkr avser schaktfri renovering. Verksamhet teknik föreslår därför att 
projektet tilldelas 4 500 tkr vilket finansieras av VA-avdelningens investeringsram för 
förnyelse av ledningsnät.  

Arbetsutskottets förslag 

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 § 122/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-03, Stockholmsvägen VA etapp 
4-6 förnyelse av ledningsnät  

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Johan Bengtsson och enhetschef 
ledningsnät Simon Ravik ” Tjänsteskrivelse Stockholmsvägen VA etapp 4-6”, daterad 
2020-09-02  

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Mariestad 

 

 

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

Tn § 120                                                   Dnr 2020/00264  

Tilldelning investeringsmedel VA Gullspång 2020 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 2 800 tkr till projekt 96048. 
Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

Harpunvägen i Otterbäcken har galvad vattenledning och inget dagvatten 
är framdraget till två fastigheter. Verksamhet teknik planerar att byta ut 
hela vattenledningen, dra fram dagvatten till de två fastigheterna samt byta 
spillserviser på samtliga fastigheter. Sträckan som berörs är cirka 70 meter. 
Kostnad för Harpunvägen är 800 tkr.  

Verksamhet teknik fortsätter saneringen på Spannmålsgatan i Hova och 
går förbi korsningen mot Villagatan och ända fram till Tivedsgatan. Detta 
är en helsanering där alla tre ledningsslag byts ut. Verksamhet teknik 
förbereder korsningen vid Villagatan för vidare sanering av Villagatan. 
Sträckan som berörs är cirka 140 meter. Kostnad för Spannmålsgatan 
etapp 2 är 1 600 tkr. 

Det ligger även en dagvattenledning inne på fastigheten Alen i centrala 
Gullspång som behöver flyttas och då byts också befintlig vattenledning 
ut. Spillvattenledning på sträckan relinas. Sträckan som berörs är 60 meter 
och dessa åtgärder bedöms kosta 400 tkr.  

Arbetsutskottets förslag 

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 § 123/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-03, Tilldelning av 
investeringsmedel VA, Gullspång 2020 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik ” Omdisponering 
av investeringsmedel VA, ledningsnät Gullspång 2020”, daterad 2020-09-02 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Gullspång 

 

 

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

Tn § 121                                                   Dnr 2020/00291  

Tilldelning av investeringsmedel för projekt VA-sanering södra 
delen Torngatan, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 2 900 tkr till projekt ”VA-sanering södra etappen 
Torngatan”. Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram.  

Bakgrund 

Från Stockholmsvägen upp till korsningen mot Åsagatan är det 260 meter. Sträckan har 
haft många akuta läckor på vattenledningen de senaste åren. Verksamhet teknik har två 
stycken fällor för råttor i området och de ”slår” ofta (en av de mest råttaktiva sträckorna i 
MTG). Det finns många ”blindledningar” samt oanvända servisledningar på spillnätet i 
Torngatan vilket gör att råttorna trivs bra där.  

Vattenledningen byts ut och spilledningen relinas (inte med i detta projekt). Onödiga 
spilledningar proppas bort. Samtliga fastighetsserviser byts (spill, dag, vatten). 

Dagvattenledningarna är lagda senare och i bra skick. 

Kostnaden för projektet bedöms till 2 900 tkr.  

Arbetsutskottets förslag 

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 § 124/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Tilldelning av 
investeringsmedel för projekt VA-sanering södra delen Torngatan 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik 2020-04-01, 
”omdisponering va-sanering södra etappen Torngatan”  

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Mariestads kommun  

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

Tn § 122                                                   Dnr 2020/00290  

Tilldelning av reinvesteringsmedel fastighet Mariestads 
kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 700 tkr till följande projekt:  

• 500 tkr till Renovering Café Holmen 
• 200 tkr invändig entré Jubileumsteatern  
Finansiering sker genom fastighetsavdelningens reinvesteringsram.  

Bakgrund 

Under projekt ”Renovering Café Holmen” framkom inre vattenläckage 
vid rivning av vägg. Vatten hade spridit sig under golvet och därmed gått 
upp i väggar samt förstört golvet på en yta som inte var planerad att göras 
om. 

Ytterligare en fördyrande åtgärd tillkom med ventilationen då innertaket 
inte klarade håltagningen för ventilationsrören. Detta innebar att 
innertaket fick bäras av.  Ytterligare investeringsmedel om 500 tkr behöver 
därför tillföras projektet och finansieras genom fastighetsavdelningens 
reinvesteringsram.  

Den invändiga entrén till restaurangdelen på Jubileumsteatern är inte 
anpassad för verksamheten som bedrivs. Verksamhet tekniks förslag är att 
åtgärda entrén med två invändiga glaspartier så att restaurangdelen kan 
isoleras från övrig verksamhet. Ombyggnationerna bedöms kosta max 200 
tkr och finansieras genom fastighetsavdelningens reinvesteringsram.  

Arbetsutskottets förslag 

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 § 126/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Tilldelning av 
reinvesteringsmedel Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom, Tilldelning av 
reinvesteringsmedel Mariestads kommun  

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Mariestads kommun 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 123                                                   Dnr 2020/00286  

Tilldelning av reinvesteringsmedel fastighet Töreboda kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela projektet ”Källare Älgarås skola” 500 tkr vilket 
finansieras genom fastighetsavdelningens reinvesteringsram.  

Bakgrund 

Vid underhållsarbete på Älgarås skola upptäcktes byggnadstekniska problem med 
organiskt material samt fukt i källarlokal som ska användas av skolans verksamhet. 
Omfattningen är sådan att underhållet övergår till renoveringsprojekt som innefattar 
fuktutredning, åtgärder kring detta och ett större arbete med färdigställande av 
lokalen.  

Åtgärden bedöms kosta 500 tkr och finansieras genom fastighetsavdelningens 
reinvesteringsram för förskolor och grundskolor.  

Arbetsutskottets förslag 

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 § 127/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Tilldelning av 
reinvesteringsmedel Töreboda kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom, ”Tilldelning av 
reinvesteringsmedel Töreboda kommun”.   

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram, Mariestads kommun 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 124                                                   Dnr 2020/00288  

Omdisponering av reinvesteringsmedel fastighet Gullspångs 
kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera: 

• 220 tkr för reinvestering kulvert Gullstensskolan. Finansiering av passersystem 
Gullstensskolan får skjutas fram till år 2021. 

• 280 tkr för installation bergvärme i Hova brandstation. Finansiering sker genom 
omdisponering av medel från flytt av lönekontor Hova 

• 200 tkr omdisponeras från gatuavdelningens projekt 98100 Utveckling 
lekplatser/grönområden till fastighetsavdelningens investeringsram för att 
finansiera belysning vid Lysmaskens förskola samt den mest prioriterade 
upprustningen av motionsspåren i Gullspångs kommun. 

Bakgrund 

Under juni månad uppkom ett akut problem på Gullstensskolan med ett omfattande 
läckage på värmesystemet i kulverten mellan värmepanna och fastigheten. Akut 
åtgärd genomfördes men blev omfattande på grund av systemets konstruktion som 
var föråldrad. Åtgärden blev därför inte ett avhjälpande underhåll utan en 
reinvestering till en kostnad av 220 tkr för att säkerställa en långsiktig lösning och för 
att uppfylla gällande lagkrav.  

Värmepannan på Hova brandstation sprack under augusti månad med resultatet att 
värme och varmvatten inte fungerar. Två alternativ till åtgärd är framtagna; elpanna 
eller bergvärmepump. Alternativet bergvärmepump rekommenderas då 
kostnadsdifferensen blir ringa på grund av för klen matarkabel till alternativet 
elpanna.  

Kulvert Gullstensskolan finansieras genom att belysning Lysmasken och 
passersystem Gullstensskolan får skjutas fram till år 2021. Värmepanna Hova 
brandstation finansieras genom omdisponering av medel från flytt av lönekontor 
Hova.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut 
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Behandling på sammanträdet 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att omdisponera 200 tkr från 
gatuavdelningens projekt 98100 Utveckling lekplatser/grönområden till 
fastighetsavdelningens investeringsram för att finansiera belysning vid 
Lysmaskens förskola samt den mest prioriterade upprustningen av 
motionsspåren i Gullspångs kommun.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar arbetsutskottets förslag samt 
Suzanne Michaelsen Gunnarssons (S) tilläggsyrkande till beslut och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med förslaget.                       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag § 128/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Omdisponering av 
reinvesteringsmedel Gullspångs kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom, ”Omdisponering av 
reinvesteringsmedel Gullspångs kommun”.   

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 125                                                   Dnr 2020/00006  

Anmälan av delegationsbeslut 2020 
  

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan följande delegationsbeslut: 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
• Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2020-09-15 

Ordförandebeslut 
• Ordförandebeslut yttrande detaljplan Gamla staden 4:3, Mariestad 

• Ordförandebeslut yttrande detaljplan Reningsverk 2 och 3 m fl, Mariestad 

• Ordförandebeslut yttrande detaljplan Katrinefors södra industriområde, Mariestad 

• Ordförandebeslut yttrande detaljplan Katrineforsområdet, Mariestad 

• Ordförandebeslut yttrande detaljplan kvarteret Magistern, Gullspång 

• Ordförandebeslut yttrande detaljplan Marieholm 10:1, Mariestad 

• Ordförandebeslut yttrande detaljplan Tranan 3, Mariestad 

• Ordförandebeslut nya föreskrifter väg 26, Trafikverket 
Trafikverket har den 15 september 2020 skickat förslag till föreskrifter på förnyad 
remissomgång. Förnyad remissomgång besvaras av kommunstyrelsen arbetsutskott i 
Mariestad.  

• Ordförandebeslut nya föreskrifter E20, Trafikverket 

Delegationsbeslut teknisk chef 
• Delegationsbeslut teknisk chef upphandling av asfaltbeläggningsavtal 
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Tekniska nämnden 

Tn § 126                                                   Dnr 2020/00051  

Aktuell information 2020 
  

Kronoparkens förskola  (TN 2017/137) 

Teknisk chef Michael Nordin informerar om att byggstart för projekt Kronoparkens 
förskola byggstart sker 5-7 oktober 2020.  

Projekt ombyggnation ishall Mariestad 

Teknisk chef informerar att på grund av en markförorening på området så tappar 
projekt ombyggnation ishall i Mariestad tid och pengar. Diskussioner pågår hur 
budget på totalt cirka 45 000 tkr används på bästa sätt.   

Snabbladdande stolpar för elbilar i kommunens regi 

Lillemor Ågren (S) ställde frågan till teknisk chef om det planerades för fler snabbladdande 
stolpar för elbilar i Mariestads kommun. Teknisk chef svarade att Vänerenergi undersöker 
hur man kan förstärka med fler snabbladdande stolpar. 

Storlek på parkeringsplatser på torget i Töreboda 

Sven Olsson (C) ställde frågan till teknisk chef angående parkeringsrutornas bredd på 
torget i Töreboda. Detta med anledning av att parkeringsrutorna nyligen gjorts om och att 
kunder upplever parkeringsrutorna för smala. Teknisk chef svarade att även om 
parkeringsrutorna upplevs smala så uppfyller de storlekskraven på parkeringsrutor.  

Information gällande byggnadsställning korsningen Kungatan/Nygatan 

Torbjörn Forsell (C) upplyser tekniska chefen om att en byggnadsställning vid korsningen 
Kungsgatan/Nygatan orsakar incidenter mellan bil- och gångtrafikanter. Även trottoar vid 
området är avstängd. Teknisk chef noterar informationen.  
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