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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-11-13 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, 13 november 2018,  kl. 14.00 – 15.35 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  Ordförande 

Linn Brandström (M)  2:e vice ordförande 
Gunnar Bohlin (M)  Ledamot 
Anders Bredelius (M)  Ledamot   
Torbjörn Jansson (C)  Ledamot 
Sune Jansson (C)  Ledamot 
Sven Olsson (C)  Ledamot 
Björn Nilsson (S)  Ledamot 
Lillemor Ågren (S)  Ledamot 
Johan Jacobsson (S)  Ledamot 
Irina Kananovich (S)  Tjänstgörande ersättare 
Lars-Åke Bergman (S)  Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Ida Roos Miljöingenjör § 202 
Marie Andersson Trafikingenjör § 203 
Hanna Lamberg Gatuchef § 203 
Elisabeth Westberg  Verksamhetsekonom § 204-209 
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 
 
 

Justerare Johan Jacobsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer § 201-219 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Johan Jacobsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2018-11-13 

Anslagsdatum 2018-11-19 Anslaget tas ner 2018-12-11 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Mariestad 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämnden 

Tn § 201                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 202                                                   Dnr 2017/00528  

Nytt vattenskyddsområde för Haboskogens och Slättes 
grundvattentäkter  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta enligt 
följande: 

1. Töreboda kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att förelägga ägare 
och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget till 
nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter och tillhörande 
skyddsföreskrifter. 

2. Töreboda kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att 
delgivning av föreläggandet ska ske genom kungörelsedelgivning.  

3. Töreboda kommun beslutar att genomförandet av det formella samrådet hanteras av 
tekniska nämnden. 

4. Töreboda kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen i Västra 
Götaland ska upphäva tidigare beslut om vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter 
och att upphävandet ska gälla från det att beslutet om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde träder i laga kraft. 

o För Haboskogen: 

 Beslut som rör skyddsområdesbestämmelser i Västerbygdens vattendomstols 
deldom daterad 3 september 1962 (Mål A 19/1960). 

 Beslut som rör skyddsområdesbestämmelser i vattenöverdomstolens dom 
daterad 19 juni 1963 (Mål T 78/1962). 

o För Slätte  

 Länsstyrelsens beslut om skyddsbestämmelser för grundvattentäkt i Slätte, 
Töreboda kommun, daterat 31 mars 1971. Beslutet har kungjorts i Skaraborgs 
läns allmänna kungörelser, nr 51 1971.  

Bakgrund 

Kommunen vill och måste kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till sina invånare 
under flera generationer. För det krävs ett tillräckligt gott skydd för vattentäkterna. 
Vattenskyddsområdena för Slätte och Haboskogen är runt 50 år gamla. De behöver därför 
göras om för att följa dagens lagstiftning och synsätt på hur vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter utformas.  

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att tillse att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 202 (forts.)                                                   Dnr 2017/00528  

 

Inrättande av vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är en del i det 
arbetet som också ligger i linje med det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god 
kvalitet. 

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållanden är särskilt 
känsliga för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i 
täkten inte längre går att använda för dricksvattenproduktion. Inom ett 
vattenskyddsområde gäller ett antal skyddsföreskrifter som begränsar aktiviteter som kan 
innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten.  

 
Det formella samrådets genomförande 

Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs finns i delgivningslagen 
(2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att 
inom viss tid yttra sig över förslaget. 

Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. 

Mer info om hur samrådet går till i bifogad ”Arbetssätt i projektet, tidigare och framåt”. 

Upphävande av befintligt skyddsområde 

Det finns gamla skyddsområden med föreskrifter som måste upphävas innan ett nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter kan fastställas. Det är länsstyrelsen som 
upphäver gamla skyddsområden. Länsstyrelsen har föreslagit att kommunen lämnar en 
begäran om att upphävandet ska gälla från det att kommunens beslut om fastställande av 
nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Så länge kommunen inte fastställer något nytt 
skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla. Se ”Förslag till skrivelse till 
Länsstyrelsen Västra Götaland: Begäran om upphävande av föreskrifter inom Haboskogen 
och Slätte vattenskyddsområden, Töreboda kommun”.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos och teknisk chef Michael Nordin 
”Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter ”.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 202 (forts.)                                                   Dnr 2017/00528  

 

Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 
Sweco, Verksamhet teknik, 2018-10-18. 

Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Haboskogen 
och Slätte grundvattentäkt, VA-avdelningen, 2018-10-18. 

Förslag till skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götaland: ”Begäran om upphävande av 
föreskrifter inom Haboskogen och Slätte vattenskyddsområden, Töreboda kommun.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 203                                                   Dnr 2017/00233  

Likvärdiga hastigheter vid skolor (Återrapport, komplettering och 
avslut) 

  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner informationen om genomförda förändringar enligt 
tidigare beslut 

2. Tekniska nämnden beslutar om följande lokala trafikföreskrifter: 

a) 30 km/tim i området kring Lyrestads skola (1493 2018:00092) 

b) 30 km/tim i området kring förskolan Regattan i Mariestad (1493 2018:00091) 

c) 30 km/tim på del av Stamparegatan och del av Possegatan i anslutning till 
Gullestensskolan (1447 2018:00019, 1447 2018:00025) 

3. Tekniska nämnden avslutar ärendet.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav 2017-10-17 (§ 194) verksamhet teknik i uppdrag att införa 
likvärdiga hastigheter vid skolor och förskolor (skolor: 30 km/tim, förskolor: 30 km/tim 7-
17) enligt bifogat ”förslag till förändring” för enhetliga hastighetsbegränsningar. 
Verksamhet teknik har nu genomfört uppdraget.  

Vidare skulle verksamhet teknik se över hastigheten vid vissa skolor/förskolor där 
ytterligare utredning krävdes. Detta har genomförts med följande resultat och förslag till 
beslut:  

 Lyrestads skola – skolan kan nås från flera vägar. Trafiken på dessa vägar upplevs 
ibland osäker med både bilar, bussar och oskyddade trafikanter som rör sig i området. 
Vårt förslag är att hastigheten regleras till 30 km/h i hela området kring skolan och 
angränsande villagator. Detta för att de som använder vägarna till och från skolan samt 
även de boende ska kunna känna sig trygga i trafikmiljön. Det blir också tydligt och 
enkelt med en och samma hastighet vilket medför färre skyltar och lättare att efterleva.   
(1493 2018:00092) 

 Regattans förskola – skolan ligger i direkt anslutning till infartsvägen till villaområdet 
Nya Ekudden. Vägen in till området är en gata med koppling till flera mindre 
återvändsgator. I området finns villabebyggelse, radhus samt flerfamiljshus vilket 
innebär att en del trafik rör sig in- och ut ur området. Förskolan placerad i början 
Tegelvägen, före anslutande gator vilket innebär att mestadels av trafiken passerar 
förbi. Denna helhetsbild gör det motiverat att inte tidsreglera hastighetsbegränsningen. 
Vårt förslag är att hastigheten regleras till 30 km/h i hela området, efter infarten till 
polisstationen. ( 1493 2018:00091 ) 
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Tekniska nämnden 

Tn § 203 (forts.)                                                   Dnr 2017/00233  

 Gullstensskolan – skolan omgärdas av större vägar. John Hedins väg är redan 
hastighetsreglerad till 30 km/h. Skolgatan som leder in till skolan är avstängd för 
genomfart och är endast en infartsväg till parkeringen i nordvästra delen av 
skolområdet. På Stampargatan och Possegatan är hastigheten idag 50 km/h. Vårt 
förslag är att de sträckor som ligger i direkt anslutning till skolan ska sänkas till 30 
km/h. (1447 2018:00019, 1447 2018:00025) 
 

Ärendets beredning 

Polismyndigheten har givits möjlighet att yttra sig över nedanstående bilagda lokala 
trafikföreskrifter. De har meddelat att de inte har något att erinra mot dessa. 

Trafikverket har yttrat sig gällande hastighetsbegränsningen på Possegatan som är en statlig 
väg. Trafikverket avstyrkte förslaget, men är inte beslutande i ärendet. Vidare dialog 
föreslogs om att utredas möjlighet till att hastighetssäkra sträckan med ytterligare ett 
farthinder.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och teknisk chef Michael 
Nordin ”Likvärdiga hastigheter vid skolor (Återrapport, komplettering och avslut)”.  

Bilaga: Genomförda åtgärder 

Lokala trafikföreskrifter 

1493 2018:00092  

1493 2018:00091 

1447 2018:00019 

1447 2018:00025 

 

Expedierats till: 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 204                                                   Dnr 2018/00001  

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +2 020 tkr. 

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

Bakgrund 

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

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

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 2018-
10-31. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 4, Mariestads kommun.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad, ekonomichef Christina Olsson    
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Tekniska nämnden 

Tn § 205                                                   Dnr 2018/00002  

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

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

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 99 819 tkr för tekniska nämndens 
budget respektive 13 397 tkr för exploatering.  

Bakgrund 

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

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

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Mariestads kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, 
daterad 2018-10-31. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 4, Mariestads kommun.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Ekonomichef Christina Olsson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 206                                                   Dnr 2018/00003  

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -500 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat -400 tkr.  

Bakgrund 

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

Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska redovisas 
för kommunstyrelsen.  

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4, 2018, för tekniska nämndens driftbudget 
Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda kommun, daterad 2018-
10-31. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 4, Töreboda kommun.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Ekonomichef Anders Bernhall  
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Tekniska nämnden 

Tn § 207                                                   Dnr 2018/00004  

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Töreboda kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget samt 
exploateringsbudget i Töreboda kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 28 354 tkr för tekniska nämndens 
budget.  

Bakgrund 

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

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun, daterad 
2018-10-31. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 4, Töreboda kommun.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Ekonomichef Anders Bernhall  
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Tekniska nämnden 

Tn § 208                                                   Dnr 2018/00005  

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -450 tkr. 

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

Bakgrund 

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

Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de 
åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska redovisas 
för kommunstyrelsen.  

Verksamhet teknik har upprättat prognos 4, 2018, för tekniska nämndens driftbudget 
Gullspångs kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun, daterad 2018-
10-31. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 4, Gullspångs kommun.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
Ekonomichef Anders Bernhall  
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Tekniska nämnden 

Tn § 209                                                   Dnr 2018/00006  

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspångs kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget samt 
exploateringsbudget i Gullspångs kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 2932 tkr för tekniska nämndens 
budget.  

Bakgrund 

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

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4, 2018,  för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Gullspångs kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun, rev 
2018-11-08. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 4, Gullspångs 
kommun.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
Ekonomichef Anders Bernhall  
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Tekniska nämnden 

Tn § 210                                                   Dnr 2017/00561  

Uppföljning av plan för internkontroll 2018 i samband med 
prognos 4 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll i samband 
med prognos 4, 2018.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2018. Intern kontroll är 
en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa 
att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att: 
 

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi 

- Styra mot effektivitet 

- Ha ordning och reda 

- Skapa trygghet och stärka varumärket 

 

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll där kommunstyrelsen väljer att fokusera på 
några speciellt viktiga kontrollmoment som är kommungemensamma kontroller (nr. 1-5). 
Utöver detta beslutar nämnden om nämndspecifika kontroller (nr. 6-7).  

 

Aktuella områden för internkontroll 2018 och kommentar om utfall: 

1. Kontroll att kommunens krisplaner är uppdaterade. 
Att sektorn har en krisledningsplan och en larmlista för ledningsgruppen som uppdaterats under det 
senaste året. 

Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 

2. Kontroll att kommunen följer dataskyddsförordningen. 
Att sektorn har en sammanställning över vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs i 
verksamheterna. 

Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 

3. Kontroll att kommunens webbsidor är uppdaterade. 
Att publiceringsdatum är uppdaterat. 

Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 210 (forts.)                                                  Dnr 2017/00561  

 

4. Kontroll att inköp i kommunen följer avtal. 
Inköpsanalys av upphandlingsenheten. 

 Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 

 

5. Kontroll att rutiner (aktiviteter) vid kort- och långtidsfrånvaro följs.  
Enkätundersökning och stickprovskontroll i rehabiliteringssystemet av personalenheten. 

Kommentar: Ej aktuellt vid detta uppföljningstillfälle. 

 

6. Kontroll av fakturor betalas i tid 

Månadsvis utdrag av specifik rapport i Agresso av ekonomienheten. 

Kommentar: Fr o. m. senare delen av kvartal 2 har verksamheten hållit sig inom de 
gränser som anses vara acceptabelt och trenden påvisar en fortsatt förbättring.  

 

7. Kontroll av att verksamhet tekniks projekt följer projektmodellen 

I samband med prognostillfällen kontrollera att projekten har en beställning, projektledare, styrgrupp 
och en upprättad kommunikationsplan. 

Kommentar: För de projekt som startas upp följs projektmodellen på ett bra sätt och i 
takt med att gamla projekt avslutas blir andelen projekt där modellen tillämpas större 
och större.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Uppföljning av plan för internkontroll 2018 i samband Prognos 4. 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av plan för 
internkontroll 2018 i samband med prognos 4 ”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 211                                                   Dnr 2017/00133  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2018, prognos 4 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2018, prognos 4.  

Bakgrund 

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska styra 
nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030. 

Inför år 2018 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre samverkande 
kommuner. 

Mål 1: Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten 

 Prognos 4, 2018: Följer plan och bedöms nås. 
 

Mål 2: Öka upplevelsen av trygghet hos invånarna genom att identifiera och åtgärda otrygga platser i 
kommunen 

 Prognos 4, 2018: Följer plan och bedöms nås. 
 

Mål 3: Öka tillgängligheten för medborgarna till kommunala vattentjänster 

 Prognos 4, 2018: Målet uppnått 
 

Mål 4: Tekniska nämnden ska minska verksamhetens miljöpåverkan under år 2018 

 Prognos 4, 2018: Legat efter plan, men bedöms ändå nås. 
 

Mål 5: Mer attraktiva badplatser 

 Prognos 4, 2018: Målet uppnått 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Tn § 211 (forts.)                                                  Dnr 2017/00133  

Underlag för beslut 

Målprognos 4, 2018  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska 
nämndens mål 2018, prognos 4 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 212                                                   Dnr 2018/00545  

Begäran om delegation för antagande av entreprenör för 
Vänershofs Idrottsplats för Mariestads kommun med partnering 
som arbetssätt 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar om ett extra sammanträde för tekniska nämnden arbetsutskott 
för antagande av entreprenör för Vänershofs Idrottsplats för Mariestads kommun med 
partnering som arbetssätt.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik genomför en upphandling gällande ett partneringavtal för 
ombyggnation och renovering av ishallen inklusive delar av utemiljön. 

Annonseringstiden är ca en månad med sista anbudsdag i slutet av november. Därefter 
följer intervjuer av anbudsgivare samt utvärdering av anbuden innan ett antagande av 
anbud kan ske. Då tidplanen pekar mot att beslut kan tas först efter december månads 
arbetsutskott föreslår verksamhet teknik att delegation för att fatta beslutet ges till 1:e vice 
ordföranden som också är med i styrgruppen för projektet. Detta för att inte spilla tid i ett 
tidskritiskt projekt.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Begäran om delegation 
för antagande av entreprenör för Vänershofs Idrottsplats för Mariestads kommun 
med partnering som arbetssätt”.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Projektledare Björn Isvi 
Handläggare Ingalill Lindblad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 213                                                   Dnr 2018/00555  

Upprensning vid badplatser i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att rensa upp sten och annat material 
vid badplatser i Mariestad.  

Insatsen finansieras genom att 100 tkr från befintlig ram för tekniska år 2018.  

Bakgrund 

Med anledning av det extremt låga vattenståndet i Vänern finns tillfälle att till en billig 
kostnad rensa upp sten och annat material på kommunens badplatser. Då tekniska 
nämndens prognos 4 inte ger utrymme till insatsen utan att ta delar av den resultatbuffert 
om 1 % i anspråk.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Upprensning vid badplatser i 
Mariestad”.  

 

Expedierats till: 
Parkchef Jan Larsson 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 214                                                   Dnr 2018/00552  

Samråd - Detaljplan för Cedern 5 i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av samrådshandlingarna för detaljplan för Cedern 5 i 
Töreboda och har följande att yttra: 

Inom planområdet finns kommunala VA-ledningar som i plankartan märkts ut med u-
område. Om planen vinner laga kraft och gatan övergår till kvartersmark behöver 
ledningarna även skyddas med ledningsrätt. Detta sker lämpligast i samband med övrig 
förrättning och bör bekostas av exploatören. 

Planbeskrivningen anger att parkering ska tillskapas för ett sjuttiotal bilar. Dagvattnet från 
en sådan yta behöver behandlas via en oljeavskiljare innan det når det allmänna 
dagvattennätet. Inför iordningställande av parkeringsplatsen ska tänkt rening redovisas för 
verksamhet miljö- och bygg som bedömer om åtgärden är tillräcklig. Det är önskvärt att 
dagvattnet fördröjs inom fastigheten innan det kopplas till det allmänna dagvattennätet, 
extra önskvärt är detta om området hårdgörs till högre grad än i dagsläget.  

Bakgrund 

Töreboda kommun har beslutat om samråd för detaljplan för Cedern 5.  

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Töreboda 29 januari 2018, men överklagades 
med motiveringen att det förekommit jäv i samband med planens upprättande. Mark- och 
miljödomstolen upphävde kommunfullmäktiges beslut i maj 2018. Med anledning av detta 
har Töreboda kommun upprättat nya handlingar som nu skickats på remiss till berörda 
parter.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostadslägenheter i kvarteret 
Cedern. Större delen av den befintliga bebyggelsen kan komma att rivas.  

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar – Detaljplan för Cedern 5 i Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Samråd - Detaljplan för Cedern 5 i Töreboda”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda   
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Tekniska nämnden 

Tn § 215                                                   Dnr 2015/00009  

Val av ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden väljer Nils Farken (S) till ny ersättare i tekniska nämndens 
arbetsutskott efter Lars Göran Kvist (S)     

Bakgrund 

Lars Göran Kvist (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i 
tekniska nämnden samt ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott.  

Nämnden har därför att välja ny ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott.     

 

Expedierats till: 
Nils Farken 
Lönekontoret  
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Tekniska nämnden 

Tn § 216                                                   Dnr 2018/00017  

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 

 

Beviljade bostadsanpassningsbidrag för perioden oktober 2018 

Upphävande av lokala trafikföreskrifter i Mariestad och Töreboda perioden oktober 2018 

Permanenta lokala trafikföreskrifter i Mariestad och Töreboda perioden oktober 2018 
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Tekniska nämnden 

Tn § 217                                                   Dnr 2018/00023  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Arbetsutskottets protokoll från den 6 november 2018 anmäls och läggs till handlingarna.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 218                                                   Dnr 2018/00026  

Aktuell information och frågor  

  

Tekniska nämndens beslut 

Följande aktuell information och frågor togs upp vid dagens sammanträde: 

Branddammar 

Tekniske chefen informerar om status på uppdrag gällande branddammar som gavs till 
verksamhet teknik på sammanträdet i oktober.  

 

Gång- och cykelbro över Göta kanal i Töreboda 

Tekniske chefen informerar om status på projekt ny gång- och cykelbro över Göta kanal i 
Töreboda som ska ersätta färjan Lina. 
 

Drift av färjan Lina  

Sven Olsson (C) frågar om vem som sköter driften av färjan Lina. Tekniske chefen 
besvarar frågan att det är AMU.  

 
Tillhörighet transformatorstation Näckrosen 15 

På tekniska nämndens arbetsutskott i november gavs verksamhet teknik i uppdrag att 
utreda tillhörighet av transformatorstation på fastigheten Näckrosen 15. Tekniske chefen 
informerar att transformatorstationen tillhört Trafikverket.     
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Tekniska nämnden 

Tn § 219                                                   Dnr 2018/00025  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik vid dagens sammanträde: 

 

Parkering vid Björkgården i Mariestad 

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag 
att redovisa tilltänkt parkering i anslutning till Björkgården.    

 

 

  

 


