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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, 22 oktober 2019, kl.  14.00-17.10 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD)  Ordförande 

Erland  Gustavsson (M)  1:e vice ordförande 
Göte Andersson (M)  Ledamot 
Lars Carlsson (M)  Ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M)  Ledamot 
Gunnar Bohlin (M)  Ledamot 
Torbjörn Forsell (C)  Ledamot 
Sven Olsson (C)  Ledamot 
Torbjörn Jansson (C)  Ledamot 
Lillemor Ågren (S)  Ledamot 
Johan Jacobsson (S)  Ledamot 
Lars-Åke Bergman (S)  Ledamot 
Mari-Ann Wallander (S)  Tjänstgörande ersättare 
Marina  Stell Lundqvist (S)  Tjänstgörande ersättare 
Reine Hilding (S)  Tjänstgörande ersättare 
 
 

Övriga deltagare Anna Mossberg (M)  Ersättare 
Sven-Erik Månsson (C)  Ersättare 
Simon Ravik Enhetschef ledningsnät § 165 
Elisabeth Westberg Controller § 166-168 
Emma Wiik Verksamhetsutvecklare § 169 
Hans Björkblom Fastighetschef § 170-171 
Johanna Klingborn Miljöingenjör § 172-173 
Hanna Lamberg Gatuchef § 174-178 
Amanda Haglind Enhetschef VA § 179-181 
Johan Bengtsson Produktionschef § 182-184 
Michael Nordin Teknisk chef 
Anneli Bergqvist Nämndsekreterare 
Ewa Sallova  Sekreterare 

Justerare Göte Andersson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 164-197 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Göte Andersson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-22 

Anslagsdatum 2019-10-25 Anslaget tas ner 2019-11-18 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämnden 

Tn § 164                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 165                                                   Dnr 2019/00056  

Omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät Töreboda 2019 
(Reliningspaket 2019 Töreboda) 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar 1 600 tkr från 2019-års VA-investeringsram (projekt 
92201) till projekt ”Reliningspaket 2019 Töreboda”.  

Bakgrund 

Det finns ett flertal ledningar utspritt i Töreboda kommun som i dagsläget är reliningsbara 
där det är stora överläckage mellan spill- och dagvattenledningarna eller inläckage i 
spilledningarna. De ledningar som identifierats som mest prioriterade är ledningarna i 
Bergsprängaregatan, Kvarngatan, Torget samt i Industrivägen (Älgarås). 

Arbetet planeras utföras av vår ramavtalsleverantör och utförs under november-december 
2019. 

Verksamhet teknik föreslår att 1 600 tkr tilldelas projektet ”Reliningspaket 2019 Töreboda” 
där medel omdisponeras från 2019 års VA-investeringsram, projekt 92201.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 182/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-04,  Omdisponering av investeringsmedel VA, ledningsnät Töreboda 2019 
(Reliningspaket 2019 Töreboda).  

 

Expedierats till: 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik 
Controller Elisabeth Westberg  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 5 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 166                                                   Dnr 2019/00001  

Månadsuppföljning av ekonomi, Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för september månad.  

Tekniska nämnden uppdrar åt tekniske chefen att i den mån det anses möjligt styra över 
utförarresurser mer mot att jobba med taxefinansierad verksamhet resten av året i syfte att 
ytterligare förbättra den skattefinansierade verksamhetens ekonomiska läge kopplat till det 
prognostiserade budget överskridandet. 

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som helhet 
infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för september 
månad. 

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -1 000 tkr. I prognosen 
inkluderas de åtgärder ( 1 600 tkr) som nämnden beslutade med anledning av avvikelsen i 
T1. Utöver det har ytterligare åtgärder (500 tkr) arbetats in då oförutsedda kostnader 
inträffat. Åtgärderna som är vidtagna och prognostiserade består främst av minskat 
underhåll.  

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett nollresultat, vilket är ca 300 tkr 
bättre än budgeterat uttag mot fond. Resultatet regleras mot en upparbetad 
resultatregleringsfond.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med tillägget att tekniska nämnden uppdrar 
åt tekniske chefen att i den mån det anses möjligt styra över utförarresurser mer mot att 
jobba med taxefinansierad verksamhet resten av året i syfte att ytterligare förbättra den 
skattefinansierade verksamhetens ekonomiska läge kopplat till det prognostiserade budget 
överskridandet. 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tilläggsyrkar att tekniska nämnden uppdrar åt tekniske chefen att i 
den mån det anses möjligt styra över utförarresurser mer mot att jobba med taxefinansierad 
verksamhet resten av året i syfte att ytterligare förbättra den skattefinansierade 
verksamhetens ekonomiska läge kopplat till det prognostiserade budget överskridandet. 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp eget tilläggsyrkande samt arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslagen.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 166 (forts.)                                                  Dnr 2019/00001  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 190/2019.  

Uppföljning för september månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i Mariestads 
kommun. 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ” Månadsuppföljning september 2019 för tekniska nämnden Mariestads kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 167                                                   Dnr 2019/00003  

Månadsuppföljning av ekonomi, Töreboda kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för september månad.  

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som helhet 
infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för september 
månad. 

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -400 tkr.  

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -200 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 tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 191/2019.  

Uppföljning för september månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i Töreboda 
kommun. 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ”Månadsuppföljning september 2019 för tekniska nämnden Töreboda kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 168                                                   Dnr 2019/00005  

Månadsuppföljning av ekonomi, Gullspångs kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för september månad.  

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som helhet 
infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för september 
månad. 

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -50 tkr.  

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -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 tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 192/2019. 

Uppföljning för september månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i Gullspångs 
kommun, rev 2019-10-14.  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ” Månadsuppföljning september 2019 för tekniska nämnden Gullspångs kommun”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 169                                                   Dnr 2019/00248  

Tekniska nämndens mål för mandatperioden 2020-2022 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar upprättat förslag till nämndsmål för mandatperioden.  

Tekniska nämnden beslutar att en första uppföljning av målen sker i samband med tertial 1.  

Bakgrund 

Enligt beslutad styrmodell ska tekniska nämnden sätta 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 även till fullmäktigemålen i Töreboda och Gullspång vilket 
också är direktiven 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. 

Målen har beretts av tekniska nämndens presidium samt arbetsutskottet och ska enligt 
fastställd tidplan beslutas senast oktober månad. 

 

Förslag till 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.   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 10 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 169 (forts,)                                                  Dnr 2019/00248  

 

 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.  

 

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. 

 

Fortsatt arbete och uppföljning 

Verksamheten kommer under perioden november-december arbeta fram 
verksamhetsmålen/aktiviteterna med tillhörande handlingsplaner. 

I styrmodellen beskrivs att uppföljning av målen ska ske i samband med delårs- och 
helårsbokslut. Tekniska nämnden kan besluta om ett tätare intervall.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 169 (forts.)                                                  Dnr 2019/00248  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tilläggsyrkar att tekniska nämnden beslutar att en första 
uppföljning av målen sker i samband med tertial 1.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp verksamhet tekniks förslag till beslut 
och eget tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslagen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Emma Wiik och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-17,  Tekniska nämndens mål för mandatperioden 2020-2022.  

 

Styrmodell med kommunfullmäktiges mål.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 170                                                   Dnr 2019/00125  

Remiss - Medborgarförslag om att bygga en inomhuskonstgräsplan i 
Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att bygga 
en inomhusarena för fotboll med konstgräs med följande motivering: 

I kommunen finns idag 8 stycken hallar med möjlighet till inomhusfotboll samt att 
kostnaden för en ny inomhushall med konstgräs bedöms bli omotiverat hög.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestads kommun har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga 
en inomhushall för främst fotboll med konstgräs. Medborgaren ser också möjligheter att 
använda hallen till mässor, möten med mera. 

Tekniska nämnden har fått medborgarförslaget till sig för beredning. 

Verksamhet teknik ställer sig avvisande till byggnationen av inomhushall och föreslår därför 
att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med 
anledningen att det i kommunen finns 8 stycken hallar med möjlighet till inomhusfotboll 
samt att kostnaden för en ny inomhushall med konstgräs bedöms bli omotiverat hög.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sven Olsson(C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 180/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-03,  Yttrande på remiss - Medborgarförslag om att bygga en 
inomhuskonstgräsplan i Mariestad.   

Remiss -   Medborgarförslag om att bygga en inomhuskonstgräsplan i Mariestad 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad   
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Tekniska nämnden 

Tn § 171                                                   Dnr 2019/00254  

Omdisponering av medel till renovering av Kilenskolan i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera medel, 200 tkr till förstudiefasen från projekt 
92400 ”Reinvesteringar skolor och förskolor” till projekt 92436 ”Renovering Kilenskolan”.  

Bakgrund 

Verksamheten på Kilenskolan har ett behov av förändring avseende lokalerna. Ytorna 
behöver utökas. I en förstudie har Tengboms arkitekter tagit fram förslag som nu ska 
konkretiseras.  

Kilenskolan har ett eftersatt underhåll avseende ytskikt och installationer vilket också avses 
omhändertas i samband med ombyggnad. 

Förstudie genomförs under 2019. 

Verksamhet teknik föreslår att omdisponera medel, 200 tkr till förstudiefasen från projekt 
92400 ”Reinvesteringar skolor och förskolor” till projekt 92436 ”Renovering Kilenskolan”.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 181/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom,  

”Omdisponering av medel för Renovering Kilenskolan”. 

Bilaga 1, Omdisponering av medel från projekt 92400 ”Reinvesteringar skolor och 
förskolor” till projekt 92436 ”Renovering Kilenskolan”.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Controller Elisabeth Westberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 172                                                   Dnr 2015/00528  

Information gällande Töreboda reningsverk och kraven på 
kväverening 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Den 25 juli fattade EU-kommissionen beslut om att anmäla Sverige till EU-domstolen. 
Kommission bedömer att Töreboda reningsverk tillsammans med ytterligare nio reningsverk 
inte lever upp till kraven enligt avloppsdirektivet. Stämningen har ännu inte lämnats in till 
EU-domstolen och varken VA-avdelningen eller Naturvårdsverket känner till exakt på vilka 
grunder som kommissionen stämmer Sverige. Ärendet har pågått sedan 2009 och innehållet 
har varierat under årens lopp.  För Törebodas del antas det i första hand handla om 
uppfyllandet av kvävereningskraven.  

Under sommaren 2018 färdigställdes ombyggnationen av Töreboda reningsverk. VA-
avdelningen och Regeringen bedömer att Töreboda reningsverk uppfyller reningskraven 
enligt avloppsdirektivet. Detta har också framförts till kommissionen. Eftersom Töreboda 
reningsverk omfattas av stämningen delar inte kommissionen denna uppfattning. 

När stämningen lämnats in kommer EU-domstolen att delge Sverige stämningen och begära 
svar inom en månad. Naturvårdsverket har kontinuerliga frågor och begär in uppgifter 
gällande Töreboda reningsverk för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att bemöta 
stämningen. Verksamhet teknik har tagit till de försiktighets-, förbättringsåtgärder som kan 
få påverkan på kvävereningsresultatet 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 184/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-14,   Information gällande Töreboda reningsverk och kraven på 
kväverening.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 172 (forts.)                                                  Dnr 2015/00528  

 

Expedierats till: 
Miljöingenjör Johanna Klingborn 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 173                                                   Dnr 2016/00102  

Information gällande tillståndsansökan för Mariestads 
avloppsreningsverk 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har ansökt om tillstånd för att dels kapacitetsöka och dels få bort det 
skyddsområde, som hindrar bostadsbyggnation i  Katthavsviken, för Mariestads 
avloppsreningsverk. Det tillstånd som Miljöprövningsdelegationen beslutade om valde 
kommunen att överklaga, främst på grund av att tillståndet blev tidsbegränsat. Anledningen 
till tidsbegränsningen är att myndigheten inte anser att kommunen har bevisat att platsen där 
reningsverket ligger är långsiktigt hållbar med anledning av bland annat stigande vatten i 
Vänern. 

I den utvecklande överklagan som kommunen lämnade in till Mark och Miljödomstolen i 
maj 2019 argumenterade kommunen för att tidsbegränsningen skulle tas bort. Efter det har 
ett samråd genomförts med berörda där Länsstyrelsen fortsatt hävdar att platsen inte är 
långsiktigt hållbar med anledning av att kommunen inte på ett tydligt sätt gjort några 
åtaganden för att säkerställa att verket fungerar utan driftpåverkan vid en så kallad 200-års 
nivå på Vänern. Mariestads kommun fick fram till och med den 11 oktober på sig att till 
domstolen inkomma med ett bemötande på samrådsyttrandena. 

Den 11 oktober lämnades kommunens yttrande in. Samhällsbyggnadschefen och tekniske 
chefen har sedan tidigare fått delegation på att föra kommunens talan 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 tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 185/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-14, Information gällande tillståndsansökan för Mariestads 
avloppsreningsverk.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 173 (forts.)                                                   Dnr 2016/00102  

Yttrande över inkomna yttranden över överklagan av tillståndsbeslutet för Mariestads 
avloppsreningsverk Målnr M 26-19.  

Föreläggande från Mark- och miljödomstolen, 2019-09-19.  

 

Expedierats till: 
Miljöingenjör Johanna Klingborn 
Teknisk chef Michael Nordin  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 174                                                   Dnr 2019/00051  

Information om omprioriteringar i investeringsbudget tekniska 
nämnden Gullspångs kommun 2019 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och delger den till kommunstyrelsen i 
Gullspång.  

Bakgrund 

Total investeringsbudget för tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter 2019 är 33 
mnkr. I prognos 2 beräknades drygt 15 mnkr förbrukas. Det betyder att ca 18 mnkr av årets 
budget inte utnyttjas. Dock är det nya LSS-boendet i sin helhet (24 mnkr) budgeterat för år 
2019 och där blir 19 mnkr över som ska användas år 2020. Om man bortser från LSS-
boendet så prognostiserar tekniska nämnden att göra ett totalt budgetöverskridande i 
prognos 2 på den skattefinansierade verksamheten med ca 1 mnkr. För att parera 
överskridanden som skett framförallt inom fastighetsavdelningen behöver omprioriteringar 
göras.  

Kommunfullmäktige i Gullspång tilldelade verksamhet teknik, fastighetsavdelningen och 
gatuavdelningen, 4 000 tkr i investeringsbudget för 2019. Medlen delades lika mellan 
fastighetsavdelning och gatuavdelningen. 

Verksamhet teknik, gatuavdelningen, tog därefter fram förslag på vilka projekt som skulle 
genomföras enligt följande fördelning (inkl. ombudgeteringar). 

 

 Inv. medel 2019 Ombudgetering Totalt 

Upprustning gator 1 500 tkr 740 tkr 2 240 tkr 

Genomförande 
trafiksäkerhetsprogram 

200 tkr 70 tkr 270 tkr 

Utveckling 
lekplatser/grönområden 

300 tkr 1 321 tkr 1 621 tkr 

 
Hittills har följande genomförts inom gatuavdelningens investeringsbudget eller beställts för 
genomförande under 2019: 

 Beläggningsåtgärder och upprustning gator - 1 645 tkr 

 Trafiksäkerhetsåtgärder - 30 tkr 

 Utveckling av lekplatser/grönområden (Göta Holme + flytt av gungställning) - 400 tkr 

Verksamhet teknik har stoppat resterande projekt och det innebär att det finns ett utrymme 
om drygt 2 000 tkr för att täcka andra budgetöverskridanden inom tekniska nämndens 
investeringsbudget. I prognos 2 aviserades ett utrymme på 1 662 tkr.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 174 (forts.)                                                  Dnr 2019/00051  

 
Således uppnår tekniska genom omprioriteringar ett ytterligare utrymme på drygt 300 tkr 
jämfört med prognos 2. Dock återstår ett budgetöverskridande på totalen med 700 tkr. 

I denna summering ingår även budgetöverskridandet i skolprojekten med 2 100 tkr som 
redovisades redan i årsbokslutet för år 2018.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 171/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-10-01,  Information investeringsprojekt för gatuavdelningen i Gullspångs kommun 
2019.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 175                                                   Dnr 2019/00127  

Remiss - Motion om parkeringsplats för tunga fordon 

  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden anser motionen besvarad då frågan kommer att hanteras i framtida 
exploatering av industriområden. 

2. Svaret överlämnas till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

Per Johansson, Per-Olof Henningsson och Tomas Dahlén (SD) beskriver i en motion att det 
finns önskemål om en parkeringsplats för tunga fordon i Mariestad. Man föreslår vidare med 
hänvisning till ovanstående att undersökningar genomförs om vilka fysiska och ekonomiska 
möjligheter är tillgängliga för anläggande av sådan och om möjlighet finns att man även 
beräknar tidpunkt för byggstart. 

Enligt motionen finns önskemål från företagare, chaufförer och allmänheten om en 
gemensam parkering för tunga fordon i Mariestad. Detta för att få en ökad trygghetskänsla 
och säkerhet. Parkering ska vara avgiftsbelagd, inhägnad och det ska finnas 
duschmöjligheter. Samtidigt vill man även införa parkeringsförbud för tunga fordon på 
vägarna i Mariestad.  

För närvarande är det möjligt att parkera på vissa gator i Mariestad i anslutning till 
industriområden. Det finns även ett antal platser utmed E20 (Lugnås/E3 baren, Rattugglan 
och Hassle) där det också finns möjlighet att äta. 

Frågan kring ytterligare möjlighet för parkeringsplatser för tunga fordon har beretts 
gemensamt med utvecklingsenheten och kommer att finnas med när Mark- och exploatering 
och näringslivsenheten arbetar med exploatering av våra industriområden utmed E20. 
Arbetet kommer att ske i samarbete med lokala företag och branschföreträdare för Sveriges 
Åkeriföretag. 

Motionen anses därmed besvarad.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 171/2019.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 175 (forts.)                                                  Dnr 2019/00127  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-10-04,  Yttrande på remiss - Motion om parkeringsplats för tunga fordon.  

Remiss - Motion om parkeringsplats för tunga fordon 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 176                                                   Dnr 2019/00199  

Användande av el-stolpar på Nya torget i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

2. Tekniska nämnden uppdrar verksamhet teknik att inarbeta byte av el-central vid Nya 
torget i budget 2020.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Nils Farken (S) gav tekniska nämnden tekniske chefen i uppdrag att se 
över användandet av el-stolparna på Nya torget i Mariestad. 

På Nya torget i Mariestad finns idag 5 elstolpar, med två respektive fyra uttag på varje stolpe. 
Dessa är i första hand till för torghandeln och ska var låsta och endast öppnas vid behov. 
Det har dock uppmärksammats att ungdomar sitter och laddar sina mobiler i dessa 
laddstolpar. 

Elstolparna på Nya torget ska vara låsta men har under upprepade gånger brutits upp och är 
av en sort som går att bryta sig in i relativ lätt. Elstolparna är kopplade till en äldre el-central 
som finns placerad under torget. 

Verksamhet teknik har tittat på olika alternativ för att komma till rätta med problemet och 
för att öka säkerheten på stolparna så att inte obehöriga kan använda sig av dessa. 

Verksamhet teknik föreslår att el-centralen som stolparna är kopplade till byts ut och då kan 
strömmen till stolparna styras och endast vara aktiva vid torghandel. Vidare kan man via app 
eller manuellt via en strömbrytare placerad i ett närliggande skåp koppla på strömmen vid 
evenemang eller liknande. Detta innebär at det inte kommer att finnas ström i stolparna 
annan tid än när de ska användas. Kostnaden för detta beräknas till 35 tkr och föreslås 
inarbetas i budget 2020.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 173/2019.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 176 (forts.)                                                  Dnr 2019/00199  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-10-02,  El-stolpar på Nya torget i Mariestad.  

Protokollsutdrag Tn § 145/2019.  

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Controller Elisabeth Westberg  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 177                                                   Dnr 2019/00177  

Upprensning längs med infarterna i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen som delges kommunstyrelsens 
arbetsutskott.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har noterat att infarterna i kommunen behöver snyggas 
upp, bland annat genom att röja sly. Främst påpekas norra infarten samt Sandbäcksinfarten. 

Kommunchefen fick i uppdrag att sörja för att behovet tillgodosågs och delegerade detta 
vidare till verksamhet teknik. 

Under sommaren 2019 genomförde parkenheten en större satsning och röjde upp vid 
Sanbäcksinfarten. Den norra infarten tillhör trafikverkets vägområde och bristerna i skötsel 
påtalades för Skanska som har driftsavtalet med Trafikverket. Efter detta gjorde Skanska en 
insats på platsen och röjde upp. 

Uppdraget ses härmed avrapporterat och genomfört.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med tillägget ”som delges 
kommunstyrelsens arbetsutskott”.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tilläggsykar att beslutet kompletteras med ”som delges 
kommunstyrelsens arbetsutskott” 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp eget tilläggsyrkande och arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslagen.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag § 174/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-10-01, Upprensning längs med infarterna i Mariestad.     

Protokollsutdrag Ksau § 189/19.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Gatuchef Hanna Lamberg    



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 178                                                   Dnr 2019/00274  

Begäran om igångsättningstillstånd för LED-armaturer till 
motionsspåren i Slätte och Mostugan i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda att bevilja igångsättningstillstånd 
för LED-armaturer till motionsspåren i Slätte och Mostugan.  

Finansiering om 400 tkr finansieras genom kvarstående medel i projekt 92280.  

Bakgrund 

2016 påbörjades projekt med att byta ut all gatubelysning till LED i Töreboda. Projektet 
tilldelades 5 000 tkr fördelat över 2 år. Antaget anbud gällande utbyte till LED (exkl. 
centrum) visade på en investeringskostnad på 4 123 610 kr. Utöver anbudssumman 
tillkommer kostnader för projektledare samt besiktningsmän. På grund av förseningar har 
vite utfärdats och kostnaden för projektet har därför blivit lägre. 

Utbytet är i stort sett slutfört och projektet har kostat ca 4 000 tkr vilket innebär att ca 1 000 
tkr återstår.  

Del av resterade medel föreslås användas för att rusta upp och byta ut armaturerna till LED 
på motionsspåren i Slätte och vid Moskogen. Detta beräknas till ca 200 tkr/plats och täcks 
inom ramen för tilldelade investeringsmedel för projekt 922 80.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 176/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-10-10, Begäran om igångsättningstillstånd för LED-armaturer till motionsspåren i 
Slätte och Mostugan i Töreboda.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 179                                                   Dnr 2019/00264  

Riktlinjer för VA-lån 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång att anta Riktlinjer för VA-lån.  

Bakgrund 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har de senare åren byggt ut kommunala 
VA-tjänster till nya områden i enlighet med kommunens VA-plan. När kommunen beslutat 
om verksamhetsområde, byggt ut de kommunala VA-tjänsterna och meddelat 
fastighetsägarna vart de kan ansluta sig till det kommunala systemet uppstår det en 
betalningsskyldighet. Fastighetsägaren blir skyldig att betala en anläggningsavgift till 
kommunen, en kostnad som i vissa fall kan vara betungande för den betalningsskyldige. 
Enligt §36 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen erbjuda delbetalning 
av anläggningsavgiften på upp till tio år under vissa förutsättningar för att underlätta för den 
betalningsskyldige. Riktlinjer VA-lån förtydligar under vilka förutsättningar delbetalning ska 
beviljas.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 186/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-01, Riktlinjer för VA-lån.  

 

Riktlinjer VA-lån.  

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Kommunfullmäktige Töreboda 
Kommunfullmäktige Gullspång  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 180                                                   Dnr 2019/00268  

Utdebitering av anslutningsavgift för vatten och avlopp på 
fastigheten Moviken 1:10 i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anläggningsavgift för fastigheten Moviken 1:10 ska beräknas 
enligt rådande VA-taxa.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige för Mariestads kommun har beslutat att upprätta verksamhetsområde 
för de allmänna vattentjänsterna vatten och spillvatten för ett område i Moviken. En av 
fastigheterna i berört område är Moviken 1:10. Anläggandet av kommunala VA-ledningar 
pågår och beräknas färdigställt sommaren 2020. När anläggandet är färdigställt och 
fastighetsägarna i området meddelats detta uppstår betalningsskyldighet för den 
anläggningsavgift som är beslutad enligt kommunens VA-taxa. VA-taxan är beslutad av 
kommunfullmäktige. 

För att de berörda fastighetsägarna ska kunna planera för sina utgifter har de tidigare blivit 
meddelade den beräknade anläggningsavgiften genom att kostnadsunderlag skickats till 
respektive fastighetsägare. Anläggningsavgiften för Moviken 1:10 är beräknad till 213 550 kr 
inklusive moms enligt rådande taxa. Fastighetsägaren har inkommit med en skrivelse till 
tekniska nämnden för att överklaga förslag till utdebitering av anslutningsavgift för vatten 
och avlopp gällande Moviken 1:10. Anledningen till överklagandet är att avgiftens storlek är 
satt i relation till fastighetens storlek. Fastighetsägaren önskar nedsättning av föreslagen 
avgift, eller att fastigheten beräknas vara 40x40 meter, dvs. 1600 kvadratmeter. Taxan är 
konstruerad så att den del av avgiften som styrs av fastighetens storlek aldrig kan bli större 
än halva anläggningsavgiften och att fastighetens yta enbart ska ha betydelse för avgiftens 
storlek upp till 2000 kvadratmeter. Moviken 1:10 är 2788 kvadratmeter stor och 
anläggningsavgiften är således beräknad som att fastigheten vore 2000 kvadratmeter. 
Tomtyteavgiften för en 2000 kvadratmeter stor tomt är 89792 kr. Tomtyteavgiften för en 
1600 kvadratmeter stor tomt är 71833 kr. 

Enligt §10 VA-taxa Mariestads kommun får huvudmannen komma överens med 
fastighetsägaren om avgiftens storlek om det inte är skäligt att beräkna avgiften enligt taxan. 
Verksamhet tekniks bedömning är att det inte finns skäl att beräkna fastighetens 
anläggningsavgift på annat sätt än den beslutade VA-taxan.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 180 (forts.)                                                   Dnr 2019/00268  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 188/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-02, Utdebitering av anslutningsavgift för vatten och avlopp på fastigheten 
Moviken 1:10 i Mariestad.  

 
VA-taxa Mariestads kommun    

Kostnadsunderlag Moviken 1:10 

Skrivelse gällande utdebitering gällande anslutningsavgift för vatten och avlopp på 
fastigheten Moviken 1:10 i Mariestad 

 

Expedierats till: 
Fastighetsägare Moviken 1:10  
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Tekniska nämnden 

Tn § 181                                                   Dnr 2019/00263  

Kommunala VA-tjänster i Björsäter 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

 Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd för att utreda och projektera en 
kommunal VA-lösning för vatten och spillvatten i området Björsäter. 

 Finansiering sker genom att omdisponera 300 tkr från projekt 1751 till projekt ”VA-
byggnation Björsäter”.  

 Utredningen ska tas i beaktande i samband med revidering av VA-plan.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har en antagen plan som bland annat berör utbyggnation av kommunalt 
VA:VA-plan 2016-2026. Enligt denna plan är ett område i Björsäter, i planen kallat för 
Lugnås, utpekat för utbyggnation under 2019/2020. Området finns presenterat i bilaga 4 till 
VA-plan 2016-2026. Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att uppdatera VA-planen och det 
arbetet kommer att färdigställas innan årsskiftet 2019/2020. 
 

På begäran av fastighetsägarna i området hölls ett informationsmöte för berörda 
fastighetsägare 23 september där representanter från VA-avdelningen informerade om vart 
kommunen står i sina planer. Ett trettiotal personer deltog på mötet  och av dessa angav 
flera att de hade så dålig kvalitet på, eller tillgång till, dricksvatten att de inte kunde klara sin 
dricksvattenförsörjning utan fick köra vatten i dunkar. Ägarna till dessa fastigheter upplever 
stora problem och överväger att borra ny brunn för att tillgodose sitt behov av dricksvatten i 
väntan på kommunens beslut.  
 

Verksamhetens uppfattning är att det föreligger ett sådant behov i området att kommunen 
har en skyldighet att upprätta verksamhetsområde enligt §6 Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. Verksamheten önskar starta en utredning och projektering av teknisk lösning 
så snart som möjligt för att kunna ge fastighetsägarna besked om det blir aktuellt med en 
kommunal lösning eller ej.  

 

I kommunens investeringsbudget finns medel avsatta för nya VA-verksamhetsområden i 
projekt 1751. Efter projekteringsfasen behöver kommunfullmäktige besluta om 
verksamhetsområde innan genomförandet sker.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 181 (forts.)                                                   Dnr 2019/00263  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 187/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef va Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Kommunala VA-tjänster Björsäter”.  

VA-plan 2016-2026  

Bilaga 4 till VA-plan 2016-2026 

 

Expedierats till: 
Enhetschef VA Amanda Haglind 
Controller Elisabeth Westberg  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 182                                                   Dnr 2019/00198  

Ovårdad tomt vid Sötåsenvägen i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avslutar uppdraget.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Jan-Erik Sandegren (M) gav tekniska nämnden tekniske chefen i uppdrag 
att se över skötseln av en ovårdad tomt utmed Sötåsenvägen. Tomten ägs av Töreboda 
kommun. 
 
Sedan 2015 har tomten upplåtits till Arbetsmarknad & utbildningscenter Töreboda 
kommun.  De har använt tomten i sin verksamhet och har ansvarat för skötseln. Under 2018 
har upplåtelseavtalet förnyats. 
 
Efter att verksamhet teknik informerat om klagomålet har en uppsnyggning av området 
skett av brukaren.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 177/2019  

Tjänsteskrivelse upprättad av produktionsavdelningschef Johan Bengtsson och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-10-02,  Ovårdad tomt vid Sötåsenvägen i Töreboda.  

 

Protokollsutdrag Tn § 145/19.  

Expedierats till: 
Jan-Erik Sandegren (M) 
Produktionschef Johan Bengtsson   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 183                                                   Dnr 2019/00064  

Föreläggande om provtagning av asfaltsdeponi på fastigheten 
Krontorp 1:1 i Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

På fastigheten Krontorp 1.1 har mellanlagring av uppbruten asfalt utförts. 
Mellanlagringen är avvecklad och området är avschaktat från asfalt. 
 
Miljö- och Byggnadsnämnden har förelagt verksamhet teknik att utföra riktad provtagning  
mot PAH i översta fyllningen. 
 
Provtagning har skett i 5 punkter där asfaltsupplag, krossverk och upplag för krossad asfalt 
funnits. Proverna har tagits på 0,5m och 1m djup. 
 
Resultatet för provtagning redovisar värden strax över gränsvärdet för känslig 
markanvändning i provpunkt 15. 

Verksamhet teknik har överlämnat resultatet av provtagningen till tillsynsmyndigheten.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 178/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av chef produktionsavdelningen Johan Bengtsson och teknisk 
chef Michael Nordin 2019-09-23, Rapport -  provtagning av asfaltsdeponi på fastigheten 
Krontorp 1:1 i Mariestads kommun.  

Provtagningsresultat.  

Föreläggande om provtagning av asfaltsdeponi på fastigheten Krontorp 1:1 i Mariestads 
kommun.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 183 (forts.)                                                  Dnr 2019/00064  

 

Expedierats till: 
Produktionschef Johan Bengtsson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 184                                                   Dnr 2019/00084  

Uppdaterad kalkyl gällande ombyggnation och utformning av rondell 
vid Coop 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar ytterligare 900 tkr till projektet vilket innebär att projektet 
får en total budget på 4 400 tkr.  
 

Finansiering sker genom omdisponering av 900 tkr från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” 
till projekt 1060 ”Vägförbindelse Göteborgsvägen/Förrådsgatan med ombyggnad av 
tillhörande rondell”.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har i uppdrag att projektera och bygga om en cirkulationsplats samt 
bygga en förbindelseväg mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan. Flera storlekar på 
cirkulation har utretts och omtag beträffande utformning av cirkulationen har gjorts flera 
gånger. 

Framkomligheten för tung trafik har varit en viktig fråga för utformningen precis som 
säkerheten för oskyddade trafikanter.  

Tekniska nämnden har tidigare beslutat om att tilldela projektet en budget på totalt 3 500 tkr 
och kommunstyrelsens arbetsutskott gav på sammanträdet 2019-08-21 (Ksau § 268/19) 
igångsättningstillstånd för projektet.  

När arbetet med detaljprojekteringen kommit längre har flera faktorer tillkommit som inte 
ryms inom kostnadsbedömningen. Bland annat krävs mer omfattande ombyggnad av av- 
och påfarter mot Storegårdsvägen samt rivning och omskevning av stora delar av östra  
körbanan i Göteborgsvägen. Körbanan har tidigare bedömts kunna bibehållas.  

Vägområdet mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan är trångt. För att påfarten från 
Förrådsgatan  mot Göteborgsvägen skall fungera bra får den inte luta för mycket. Det 
innebär att vägen hamnar högre och plats för vägslänter saknas i vägområdet. Motstöd av 
betong behöver användas mot tomtgränserna på båda sidor. 

Kalkylen är genomarbetad och kostnadsbesparingar genomförda vilket fått konsekvensen 
med sänkt kvalité och sänkt gestaltning. Trots detta ryms inte projektet inom tilldelad budget 
då kalkylen totalt uppgår till 4400 tkr. 

Detta innebär att ytterligare medel om 900 tkr behöver tilldelas projektet för att gå in i 
genomförandefasen.  

Verksamhet teknik föreslår att finansiering sker genom omdisponering av 900 tkr från 
projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 1060 ”Vägförbindelse 
Göteborgsvägen/Förrådsgatan med ombyggnad av tillhörande rondell”.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 35 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 184 (forts.)                                                   Dnr 2019/00084  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 179/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av produktionschef Johan Bengtsson och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-09,  Uppdaterad kalkyl gällande ombyggnation och utformning av rondell 
vid Coop.  

 

Protokollsutdrag Ksau § 268/19.  

 

Expedierats till: 
Produktionschef Johan Bengtsson 
Controller Elisabeth Westberg  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 36 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 185                                                   Dnr 2019/00062  

Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Mariestad 2019 (Sandfilter Lindholmens vattenverk) 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar 1 000 tkr från 2019 år investeringsram för anläggningar 
ovan mark projekt 1702 till projekt Reinvestering sandfilter Lindholmens vattenverk projekt 
1776.  

Bakgrund 

Lindholmens vattenverk har under en längre tid successivt kapacitetsförsämrats vilket tydligt 
visade sig sommaren 2018. Sedan dess har utredning om Lindholmens status och 
förutsättningar för att möta framtidens utmaningar genomförts. I samband med detta har 
konstaterats att sandfiltrens funktion inte är optimalt. Ett av sandfiltren har tömts ner för att 
planera för hur en kapacitetsförbättring ska ske. I samband med detta byttes sanden vilket i 
sig gjorde stor skillnad på filterkapaciteten. Verksamhet teknik planerar för att renovera och 
kapacitetsförbättra ett filter i taget. Det finns totalt åtta filter. Åtgärderna som behöver göras 
beräknas kosta 1 000 tkr och verksamhet teknik föreslår att finansiering sker genom 
omdisponering från projekt 1702 (ram för reinvesteringar i anläggningar ovan mark).  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 183/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-10-19, Omdisponering 
investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark Mariestad 2019 (Sandfilter Lindholmens 
vattenverk).  

Bilaga 1,  Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark Mariestad 2019 
(Sandfilter Lindholmens vattenverk).  

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Elisabeth Westberg  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 186                                                   Dnr 2017/00137  

Begäran om utökad budget till projekt Kronoparks förskola 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att utöka budgeten för ”Projekt 
Kronoparks förskola” med ytterligare 4 500 tkr och föreslår att finansiering sker genom 
omdisponering från kommunstyrelsens investeringsmedel till förfogande.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet 2019-04-04 att bevilja 
igångsättningstillstånd för projekt Kronoparks förskola under förutsättning att avtal tecknas 
med leverantörerna. Vid den tidpunkten var kalkylen inte helt genomarbetad, men 
bedömdes till totalt 80 mnkr. 

Ny kalkyl 

Efter detta har fortsatt projektering gjorts i den delen av projektet som hör till 
energilösningen. En osäkerhet har funnits kring det teknikhus som ska inrymma 
vätgasproduktion och elförsörjning till förskolan. 

Efter att den fullständiga projekteringen blev klar indikerade kalkylen på en totalkostnad på 
drygt 85 mnkr exklusive risk- och osäkerhetskostnader. 

Med anledning av detta har ett stort arbete gjorts för att hitta besparande åtgärder i kalkylen 
för att nå budgeterad nivå och verksamhet teknik tillsammans med entreprenörerna har gjort 
prioriteringar inom projektet som inneburit att totalkalkylen istället hamnar på 81,7 mnkr. 
Den enskilt största besparingsposten är minskning av energilagringskapaciteten med 25%. 

 

Risk- och osäkerhetskostnader 

Till budgeten bör även risk- och osäkerhetskostnader läggas till vilket verksamhet teknik 
bedömer till 2,8 mnkr (ca 3,5%). Gällande själva förskolan har verksamhet teknik lättare att 
bedöma vilka eventuella risker och kostnader för dessa som kan finnas. Gällande 
Energilösningen så är det viktigt att poängtera att det aldrig tidigare byggts en likadan teknisk 
lösning vilket gör osäkerheterna svårbedömda. Då energilösningen i sig är så ny på 
marknaden finns osäkerheter hos myndigheter på vilka säkerhetsåtgärder som behöver 
finnas varför projektet under projekteringsstadiet drabbats av omtag. Sannolikt kommer 
flera nya frågeställningar under projektets genomförande kunna påverka kostnaden. Den 
bästa bedömningen verksamhet teknik kan göra i nuläget är att risk- och 
osäkerhetskostnader ska inrymmas i 2,8 mnkr. Förhoppningsvis behöver inte dessa medel 
alls användas, men att starta detta projekt utan något utrymme för oförutsedda 
kostnadsposter är inte att rekommendera. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 38 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 186 (forts.)                                                   Dnr 2017/00137  

Särskilt avtal 

I de entreprenader som kan ses mer som standardentreprenader eftersträvas 
betalningsplaner som harmoniserar med nedlagt arbete och nedlagda kostnader vilket också 
blir fallet i detta projekt förutom på själva energilösningen. Där blir betalningsplanen mer 
framtung med anledning av att tillverkaren kräver detta. 

Leverantören av energilösningen behöver också göra en del avsteg kring ansvar då man inte 
kan garantera funktion kopplat till tidplan vilket är förståeligt med tanke på den innovativa 
tekniken där konstruktion görs för att särskilt passa denna byggnads behov. Avsteg behöver 
också göras kring garantitider och ekonomiskt ansvar generellt. Det är inte i dagsläget 
säkerställt vilken part som äger konstruktionsansvaret att energilösningen ska fungera 
tillsammans med systemlösningen i stort. 

 

Tidplan 

Verksamhet teknik bedömer att projekteringen är så långt det är möjligt genomförd och 
beslut kan tas för att gå in i fas 3. Efter beställning av fas 3 och först då kan beställning av 
energilösningen göras hos tillverkaren vilket ger förutsättningar för de sista detaljerna i 
projekteringen. Leveranstiden på produkter ingående energilösningen är osäker men bedöms 
av leverantören ligga på mellan 6-12 månader. Produktionstiden för byggnation av förskolan 
med tillhörande teknikhus och energilagringsbyggnad bedöms till ca 15 månader. Kopplat till 
ovanstående bör en beställning läggas i närtid, men rekommendationen från verksamhet 
teknik är att skjuta byggstart till månadsskiftet mars/april för att inte hamna i en situation 
där det är stor risk för att gjutning av grunder m.m. måste ske under den kallaste perioden 
vilket då säkerligen får konsekvensen med högre kostnader. En förskola kan i sådana fall stå 
färdig under juni år 2021, tidplanen kommer att stämmas av med sektor utbildning innan 
slutgiltigt beslut. 

 

Sammanfattningsvis 

Mariestads kommun kommer vid ett genomförande vara först med att driva en förskola med 
lagrad solenergi i form av vätgas. Projektet är komplext och det finns en rad osäkerheter 
vilket gör att verksamhet teknik rekommenderar att pengar avsätts i budget för att täcka de 
eventuella risk- och osäkerhetskostnader som kan inträffa. Den bästa bedömningen 
verksamhet teknik kan göra med den erfarenhet och fakta som är känd är att projektet 
kommer att kunna genomföras inom en budget på totalt 84,5 mnkr vilket inkluderar en risk- 
och osäkerhetskostnad med 2,8 mnkr. Med anledning av detta behöver ytterligare 4,5 mnkr 
tillföras projektet. Verksamhet teknik är av uppfattningen att de som är inblandade i 
projektet är fullt engagerade och ser projektet som ett spännande och utvecklande projekt 
som man vill genomföra med lyckat resultat.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 39 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 186 (forts.)                                                  Dnr 2017/00137  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 189/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-10-15,  Begäran om utökad 
budget till projekt Kronoparks förskola.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 40 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 187                                                   Dnr 2019/00273  

Omdisponering av medel till genomförande av brandåtgärder och 
tillgänglighet på Leksbergs skola 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar 300 tkr från fastighetsavdelningens investeringsram 
projekt 2507 till genomförande av brandåtgärder och tillgänglighetsåtgärder på del av 
Leksbergs skola projekt 2573.  

Bakgrund 

Leksbergs skola i sin helhet ligger bland Mariestads kommuns så kallade 
avvecklingsfastigheter. Ett hyresavtal på fem år är tecknat med en hyresgäst som ska bedriva 
sjukgymnastik, rehabträning, styrketräning, m.m. Leksbergs skola är registrerad med 
verksamheten skola. För att ändra verksamhetsinriktning krävs bygglov som i sin tur kräver 
åtgärder i brandskydd och förbättrad tillgänglighet. Åtgärderna handlar om sektionera och 
uppdatera brandlarmet samt ombyggnad av en WC. 

Åtgärderna planeras att utföras i egen regi, bygglov har erhållits och beräknas kosta max 300 
tkr. Verksamhet teknik föreslår att åtgärderna finansieras genom fastighetsavdelningens 
investeringsram, projekt 2507.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 199/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av tekniske chefen Michael Nordin 2019-10-10, Omdisponering 
av investeringsmedel till brandåtgärder och tillgänglighet på Leksbergs skola.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Controller Elisabeth Westberg  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Sida 41 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 188                                                   Dnr 2017/00307  

Återrapport - Borttagande av trädäck på Göta Holme 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde 2019-05-21 gav nämnden efter yrkande från Eric 
Mellberg (M) tekniske chefen i uppdrag att utreda anledningen till varför trädäcken på Göta 
holme togs bort. 

Tekniske chefen kan återrapportera följande i uppdraget: 

I samband med att lekredskapen på Göta holme skulle monteras bort uppstod ett 
missförstånd mellan uppdragsgivare (teknisk chef), projektledare och utförare vilket ledde till 
att även de aktuella trädäcken fraktades bort. 

En av anledningarna till att frågan om dessa skulle tas bort kom på tal var att 
träkonstruktionen närmast marken hade börjat få rötskador. Trädäcken fraktades bort och 
förvaras på tekniska förrådet i Gullspång. 

Trädäcken kan repareras och ställas på plats igen om så skulle vara aktuellt.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 195/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-10-03, Återrapport - 
Borttagande av trädäck på Göta Holme.  

Protokollsutdrag Tn § 128/19.  

Expedierats till: 
Eric Mellberg (M) 
Teknisk chef Michael Nordin  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
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2019-10-22 

Sida 42 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 189                                                   Dnr 2019/00200  

Remiss- Motion riva ner och bygga upp trädäck på Göta Holme 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden lämnar yttrande enligt bakgrundsbeskrivningen.  

Bakgrund 

Eric Mellberg (M) har till kommunfullmäktige i Gullspång inkommit med en motion som 
beskriver verksamhet tekniks förfarande i samband med rivning av lekplatsen på Göta 
Holme. Motionen beskriver några saker som verksamhet vill kommentera. 

1. De trädäck som fraktades bort från platsen var inte en del av lekplatsen och detta skedde 
med anledning av missuppfattning inom verksamhet teknik. Anledningen till att frågan 
om trädäcken kom upp var att det virke som legat under eller i direktkontakt med 
marken börjat få rötskador. Trädäcken förvaras hos verksamhet teknik och kan med 
ganska små medel repareras för att placeras ut på valfri plats. Verksamhet teknik planerar 
för utplacering av dessa vid den så kallade dressinparken. 

2. Anledningen till att linbanan fick stå kvar var att verksamhet teknik fick utlåtande från 
sakkunniga tjänstepersoner inom Miljö och Bygg som innebar att linbana kunde stå kvar 
utan några större åtgärder med marken vilket var ett tydligt krav vid gungställningens 
direkta närhet. Anledningen till skillnaden är att linbanan som attraktion inte inbjuder till 
lek på marken på samma sätt. 

3. Det avstängningsmaterial (staket) som spärrade av lekplatsen under nära ett års tid 
kostade 6 000 kronor per månad.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 196/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-10-14, Remiss- Motion riva 
ner och bygga upp trädäck på Göta Holme.  

Remiss- Motion riva ner och bygga upp trädäck på Göta Holme 
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Tekniska nämnden 

Tn § 189 (forts.)                                                   Dnr 2019/00200  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 190                                                   Dnr 2018/00366  

Revidering av skötselavtal för Töreboda Hästklubb 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner förslag till upprättat skötselavtal mellan Töreboda kommun 
och Töreboda hästklubb och rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om att avtalet 
tecknas.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 89, följande: 

1. Töreboda kommun köper stallbyggnad och paddock (del av fastigheten Kilen 6:14) av 
Töreboda Hästklubb, organisationsnummer 866000-9120 på villkor som 
kommunstyrelsen äger bestämma. 

2. Köpet finansieras genom avskrivning av lånet till Hästklubben (2 950 000 kronor) och 
ianspråktagande av eget kapital (195 500 kronor). 

3. Övertagandet genomförs 2020-01-01. Handpenning utbetalas 2018-06-20 med 130 700 
kronor och 2019-03-01 med 64 800 kronor. Resterande köpeskilling regleras 2020-01-01 
genom avskrivning av lånet. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden och kommunstyrelsen att se över 
skötselavtalet mellan Töreboda kommun och Töreboda Hästklubb och göra erforderliga 
justeringar. Tekniska nämnden svarar för avtalets driftmässiga innehåll och 
kommunstyrelsen för det verksamhetsmässiga. Gemensamt förslag lämnas till 
kommunfullmäktige för beslut under 2019. 

Kommunchefen, Utbildnings- och kulturchefen och Verksamhet tekniks  
fastighetsförvaltare har tillsammans med företrädare för Töreboda Hästklubb kommit 
överens om ett förslag till nytt drift- och skötselavtal.  

De två stora förändringarna i förslaget till avtal är kommunens köp av stallbyggnad och 
paddock , samt en ny beräkning av driftbidrag. Vid upprättande av förslag till avtal och 
driftbidrag har jämförelser gjorts med skötselavtalet mellan Mariestads kommun och 
Mariestads Ridklubb. 

Nuvarande driftbidrag är 144 800 kronor per år. Avtalsförslaget innebär att kommunen tar 
över elkostnaden och viss del av driftbidraget erhålls som vaktmästarservice. Detta innebär 
följande grund som jämförelse med Mariestad: 
 

Bidragsform Kronor

Nuvarande bidrag 144 800

Elkostnad -100 000

Vaktmästarservice  60 750

Summa   105 550  
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Tekniska nämnden 

Tn § 190 (forts.)                                                   Dnr 2018/00366  

Grundorsaken till ett drift- och skötselavtal  som inkluderar ett driftbidrag är att Töreboda 
hästklubb bedriver ungdomsverksamhet. Av den anledningen föreslås att bidraget får en 
direkt koppling till antalet ungdomsmedlemmar.  

Driftbidraget till Mariestads Ridklubb är för närvarande 230 000 kronor per år. Mariestads 
kommun står för VA-avgifter och sopavgifter (beräknat till 17 000 kronor), vilket inte 
Töreboda kommun gör. För att kunna ha ansvar för drift och skötsel av en ridanläggning 
behöver en del av bidraget vara fast (grundbidrag). 

Förslag till rörligt driftbidrag har beräknats på följande sätt: 
 

Förening Antal med- Kr/medlem Summa

lemmar 7-20 år kronor

Mariestads Ridklubb 203 970 196 910

Töreboda Hästklubb 75 970 72 750  

 

Sammanfattningsvis så innebär jämförelsen med Mariestad, samt en fördelning i ett 
grundbidrag och ett rörligt bidrag följande förslag: 
 

Bidragsform Töreboda Mariestad

Grundbidrag 50 000 50 000

Bidrag ungdomsmedlemmar 72 800 197 000

Summa driftbidrag 122 800 247 000  

 

Töreboda har 75 ungdomsmedlemmar vilket innebär med nuvarande bidrag 740 kronor per 
medlem. En höjning till 970 kr/ungdomsmedlem innebär ett ökat bidrag med 17 250 
kronor. Bidraget blir då totalt 122 800 kronor, varav 60 750 kronor ersätts med 
vaktmästarservice. Nettobidraget blir då 62 000 kronor. 

 

Fördelning av bidraget 

Utbildning- och kulturverksamheten betalar idag hela driftbidraget till Töreboda hästklubb. 
Elkostnaden överförs till Töreboda kommun och den betalas av Tekniska nämnden. 100 tkr 
överförs från Utbildning och kultur till Tekniska nämnden. Resterande bidrag plus det ökade 
bidraget betalas av Utbildning- och kulturverksamheten. Tekniska nämnden betalar 
elkostnaden, som  beräknas till 80 tkr exklusive moms. Därutöver står tekniska nämnden för 
vaktmästarservice enligt avtal. Verksamhet teknik gör bedömningen att vaktmästarservicen i 
huvudsak ryms inom nuvarande organisation. 

 

Förslaget till fördelning innebär att kostnaden för Utbildning- och kulturverksamheten ökar 
med 17 200 kronor per år. För Tekniska nämnden innebär förslaget att 
vaktmästarorganisationen får ett täckningsbidrag med ca 20 000 kronor per år. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 190 (forts.)                                                   Dnr 2018/00366  

 

Beredning av avtalsförslaget 

Utbildning- och kulturutskottet bereder de delar i avtalsförslaget som berör driftbidraget till 
Töreboda Hästklubb. Tekniska nämnden och Utvecklingsutskottet bereder övriga delar av 
avtalsförslaget.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 198/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-10-14, Revidering av 
skötselavtal för Töreboda Hästklubb.  

Förslag till drift- och skötselavtal daterad 2019-10-02.  

Befintligt drift- och skötselavtal. 

Protokollsutdrag Kf § 89/2019.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 191                                                   Dnr 2019/00271  

Samrådsremiss - Upphävande av del av stadsplan för 
Krontorpsvägen m.m. och del av detaljplan för Krontorpsvägens 
avstängning, Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av samrådhandlingarna för upphävande av del av stadsplan 
för Krontorp m.m. samt del av detaljplan för Krontorpsvägens avstängning och har inget att 
erinra.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 oktober 2019 att rubricerat förslag till 
upphävande av del av detaljplan ska bli föremål för samråd. 

Syftet med upphävandet av delen av detaljplanen är att möjliggöra den planerade 
ombyggnationen av E20, vilket är ett högt prioriterat projekt för Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-10-17,  Yttrande på 
samrådsremiss - Upphävande av del av stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och del av 
detaljplan för Krontorpsvägens avstängning, Mariestads centralort, Mariestads kommun.  

 

Samrådsremiss - Upphävande av del av stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och del av 
detaljplan för Krontorpsvägens avstängning, Mariestads centralort, Mariestads kommun.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 192                                                   Dnr 2019/00172  

Rökfria miljöer och kommunens ansvar 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Den 1 Juli 2019 trädde en ny lag (2018:2088) i kraft som gäller tobak och liknande 
produkter. En av de stora förändringarna är att det införts flera nya områden utomhus där 
det är förbjudet att röka. De platser som direkt ligger under Tekniska nämndens 
ansvarsområde är: 

 Uteserveringar vid caféer och restauranger (där kommunen är fastighetsägare) 

 På utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik 

 På inhägnade platser avsedda för idrottsutövning 

 På lekplatser dit allmänheten har tillträde 

 Utanför entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde 

 

Verksamhet teknik har i dialog med tillsynsmyndigheten (verksamhet Miljö och Bygg) tagit 
fram en plan för vilka åtgärder som tekniska nämnden ska genomföra med avseende på den 
nya lagen. Planen kan kortfattat beskrivas som att vi i ett första steg identifierar de platser 
inom MTG som är föremål för det nya rökförbudet, i andra steget tar bort de eventuella 
askkoppar som finns i anslutning till dessa plaster och i det tredje steget genomför enhetligt 
skyltning på dessa platser. 

Steg ett och två är genomförda och steg tre genomförs nu under hösten. Enhetliga skyltar 
har tagits fram med symbolen rökförbud med tillhörande text ”Rökfri zon” och budskapet 
”Vi värnar om din och andras hälsa”.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 197/2019.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 192 (forts.)                                                   Dnr 2019/00172  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-10-03,  Rökfria miljöer och 
kommunens ansvar.  

Information om rökfria miljöer och kommunens ansvar från Länsstyrelsen Västra Götaland, 
2019-05-16.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 193                                                   Dnr 2019/00252  

Förslag på sammanträdesdatum för tekniska nämnden och utskottet 
år 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa datum för tekniska nämnden och tekniska 
nämndens arbetsutskott år 2020 enligt följande: 

Arbetsutskott Nämndsmöte 

11 februari, kl. 14.00 18 februari, kl. 14.00 

9 mars, kl. 14.00 (OBS! Måndag) 17 mars, kl. 14.00 

14 april, kl. 14.00 21 april, kl. 14.00 

12 maj, kl. 14.00  19 maj, kl. 14.00 

9 juni, kl. 14.00 16 juni, kl. 14.00 

15 september, kl. 14.00 22 september, kl. 14.00 

13 oktober, kl. 14.00 20 oktober, kl. 14.00 

17 november, kl. 14.00 24 november, kl. 14.00 

15 december, kl. 14.00 22 december, kl. 14.00 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat förslag på sammanträdesdagar för tekniska nämnden och 
arbetsutskottet för år 2020.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 202/2019,  

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-09-25, Sammanträdesdagar för tekniska nämnden och utskottet år 2020.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 194                                                   Dnr 2019/00018  

Anmälan av delegationsbeslut  

  

Tekniska nämndens beslut 

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 

 Beviljade bostadsanpassningsbidrag perioden september 2019.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 195                                                   Dnr 2019/00076  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll  

  

Tekniska nämndens beslut 

Arbetsutskottets protokoll från den 4 och 15 oktober 2019 anmäls och läggs till 
handlingarna.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 196                                                   Dnr 2019/00019  

Aktuell information och frågor 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tar inte upp någon aktuell information och frågor vid dagen 
sammanträde.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 197                                                   Dnr 2019/00017  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Tekniska nämndens beslut 

Nytt övergångsställe på Stockholmsvägen i Mariestad 

Efter yrkande från Torbjörn Forsell (C) ger tekniska nämnden tekniske chefen i 
uppdrag att se över och utreda möjligheten att skapa ytterligare ett övergångsställe på 
Stockholmsvägen i höjd mellan ICA Oxen och Mariagatan. 

 
Framkomlighet cykelparkering vid Ica Oxen i Mariestad 

Efter yrkande från Torbjörn Forsell (C) ger tekniska nämnden tekniske chefen i 
uppdrag att se över och utreda möjligheten till förbättringsr då cykelparkeringen vid 
ICA-Oxen skapar svårframkomlighet för framförallt synskadade. 

 

Järnvägsövergången på Stockholmsvägen i Mariestad 

Efter yrkande från Torbjörn Forsell (C) ger tekniska nämnden tekniske chefen i 
uppdrag att se över Järnvägsövergången på Stockholmsvägen då den utgör en 
olycksrisk för gående där det i nuläget är lätt att trampa utanför och ramla ner på 
spåret. 

 

Redovisning av GC-plan i Mariestad 

Efter yrkande från Torbjörn Forsell (C) ger tekniska nämnden tekniske chefen i 
uppdrag att för nämnden redovisa GC-planen för främst centrum i Mariestad där flera 
cykelvägar upplevs sluta och cyklister har svårt att tolka vart de ska cykla vilket 
resulterar i cykling på gångbanor. 

    

 

 

 

  

 


