
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Dillö, tisdagen den 16 februari 2021 kl 14:00 – 18:30 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Erland Gustafsson (M)   1:e vice ordförande (på distans) 
Suzanne Gunnarsson Michaelsen (S)2:e vice ordförande  
Nils Farken (S) tjänstgörande (på distans) 
Johan Jacobsson (S)    tjänstgörande (på distans) 

Övriga deltagare Sofia Glimmervik  controller §§ 19-30 
Emma Wiik  verksamhetsutvecklare §§ 31-33 
Marie Andersson  trafikingenjör §§ 34-35 
Hans Björkblom  fastighetschef §§ 36-38 
Magnus Nilsson  kommunjurist § 39 
Michael Nordin  teknisk chef  
Ylva Grönlund  sekreterare  
 

Justerare Suzanne Michaelsen Gunnarsson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 18-43 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-02-16 

Anslagsdatum 2021-02-23 Anslaget tas ner 2021-03-16 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 18                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning med 
komplettering till ärende 25 (§ 42) "Allmän information", där Sven-Inge Eriksson 
(KD) efterfrågar information om snöröjning/halkbekämpning under vintern 
2020/2021, status på vattenledningsprojektet Metsä Tissue samt information om 
asfalteringsjobb i Sjötorp i samband med fiberdragning.  Komplettering till ärende 25 
läggs till dagordningen.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 19                                                   Dnr 2020/00153  

Bokslut gällande tekniska nämndens driftbudget 2020, 
Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens driftbudget 2020 för 
Mariestads kommun.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheterna i 
Mariestads kommun under 2020.  

- Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 5 435 
tkr.  

- Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett överskott 
på 3 487 tkr.  

Controller Sofia Glimmervik redovisar driftbudget 2020 för Mariestads kommun på 
sammanträdet.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Bokslut gällande tekniska 
nämndens driftbudget 2020, Mariestads kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-01-12 Bokslut gällande tekniska 
nämndens driftbudget 2020, Mariestads kommun 

Årsbokslut för tekniska nämnden MTG 2020 

     

 

 

Expedierats till: 
(Ekonomichef Mariestad) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 20                                                   Dnr 2020/00154  

Bokslut gällande tekniska nämndens investeringsbudget 2020, 
Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens investeringsbudget 
2020 för Mariestads kommun.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheterna i 
Mariestads kommun under 2020.  

- Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 23 636 tkr. 

- Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar en 
positiv budgetavvikelse på 33 739 tkr.  

Controller Sofia Glimmervik redovisar investeringsbudget 2020 för Mariestads 
kommun på sammanträdet.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Bokslut gällande tekniska 
nämndens investeringsbudget 2020, Mariestads kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-01-08 Bokslut gällande tekniska 
nämndens investeringsbudget 2020, Mariestads kommun 

Årsbokslut för tekniska nämnden MTG 2020  

Sammanställning investeringsprojekt bokslut 2020     

 

 

Expedierats till: 
(Ekonomichef Mariestad) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 21                                                   Dnr 2020/00155  

Bokslut gällande tekniska nämnden driftbudget 2020, Töreboda 
kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens driftbudget 2020 för 
Töreboda kommun.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheterna i 
Töreboda kommun under 2020.  

- Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 3 643 
tkr.  

- Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett 
överskott på 1 329 tkr.  

Controller Sofia Glimmervik redovisar driftbudget 2020 för Töreboda kommun på 
sammanträdet.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Bokslut gällande tekniska 
nämndens driftbudget 2020, Töreboda kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-01-12 Bokslut gällande tekniska 
nämndens driftbudget 2020, Töreboda kommun 

Årsbokslut för tekniska nämnden MTG 2020 

     

 

 

Expedierats till: 
(Töreboda kommun) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 22                                                   Dnr 2020/00156  

Bokslut gällande tekniska nämnden investeringsbudget 2020, 
Töreboda  kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens investeringsbudget 
2020 för Töreboda kommun.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheterna i 
Töreboda kommun under 2020.  

- Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 14 710 tkr.  

- Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 1 776 tkr.  

Controller Sofia Glimmervik redovisar investeringsbudget 2020 för Töreboda 
kommun på sammanträdet.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Bokslut gällande tekniska 
nämndens investeringsbudget 2020, Töreboda kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-01-08 Bokslut gällande tekniska 
nämndens investeringsbudget 2020, Töreboda kommun 

Årsbokslut för tekniska nämnden MTG 2020 

Sammanställning investeringsprojekt bokslut 2020         

 

 

Expedierats till: 
(Töreboda kommun) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Sida 8 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 23                                                   Dnr 2020/00157  

Bokslut gällande tekniska nämnden driftbudget 2020, 
Gullspångs kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens driftbudget 2020 för 
Gullspångs kommun.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheterna i 
Gullspångs kommun under 2020.  

- Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 1 
145 tkr.  

- Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett 
överskott på 1 244 tkr.  

Controller Sofia Glimmervik redovisar driftbudget 2020 för Mariestads kommun på 
sammanträdet.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 202-02-12 Bokslut gällande tekniska 
nämndens driftbudget 2020, Gullspångs kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-01-12 Bokslut gällande tekniska 
nämndens driftbudget 2020, Gullspångs kommun 

Årsbokslut för tekniska nämnden MTG 2020        

 

 

Expedierats till: 
(Gullspångs kommun) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 24                                                   Dnr 2020/00158  

Bokslut gällande tekniska nämnden investeringsbudget 2020, 
Gullspångs kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens investeringsbudget 
2020 för Gullspång kommun.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheterna i 
Gullspångs kommun under 2020.  

- Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 3 342 tkr.  

- Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 4 053 tkr.  

Controller Sofia Glimmervik redovisar investeringsbudget 2020 för Gullspångs 
kommun på sammanträdet.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Bokslut gällande tekniska 
nämndens investeringsbudget 2020, Gullspångs kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-01-12 Bokslut gällande tekniska 
nämndens investeringsbudget 2020, Gullspångs kommun 

Årsbokslut för tekniska nämnden MTG 2020 

Sammanställning investeringsprojekt bokslut 2020     

 

 

Expedierats till: 
(Gullspångs kommun) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 25                                                   Dnr 2021/00066  

Ombudgetering 2020-2021 drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamhet i Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att:  

1. Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2020 till 2021 i 
Mariestads kommun  

2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen i Mariestad   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av 
investeringsbudget 2020 till 2021 i Mariestads kommun.  

Under år 2020 var investeringsbudgeten 197 935 tkr och utfallet blev 140 560 tkr, 
vilket innebar en avvikelse på 57 375 tkr. På grund av justering av låneram har 
investeringsramen för 2020 minskats.  

Totalt föreslås 63 559 tkr ombudgeteras enligt följande fördelning per avdelning:  

- VA-avdelningen 11 355 tkr  

- Gatuavdelningen 6 842 tkr  

- Fastighetsavdelningen 45 004 tkr  

- Exploateringsverksamheten (taxefinansierad verksamhet) 358 tkr            

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Ombudgetering av 
investeringsbudget 2020 till 2021 Mariestads kommun   

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-02-12 Ombudgetering av 
investeringsbudget 2020 till 2021 Mariestads kommun   

Dokument Ombudgetering investeringar från 2020 till 2021, daterat 2021-02-12 
Mariestads kommun       

 

 

Expedierats till: 
(Ekonomichef Mariestad) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 26                                                   Dnr 2021/00073  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2020 för tekniska 
nämndens verksamheter i Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads 
kommun år 2020.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i 
Mariestads kommun år 2020.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Slutredovisning av 
investeringsprojekt 2020 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-02-12 Slutredovisning av 
investeringsprojekt 2020 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad 
 
Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2020 Tekniska nämnden Mariestad, 
daterat 2021-02-12     

 

 

Expedierats till: 
(Ekonomichef Mariestad) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 27                                                   Dnr 2021/00067  

Ombudgetering 2020-2021 drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamhet i Töreboda 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att:  

1. Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2020 till 2021 i 
Töreboda kommun  

2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen i Töreboda    

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av 
investeringsbudget 2020 till 2021 i Töreboda kommun.  

Under år 2020 var investeringsbudgeten 45 370 tkr och utfallet blev 28 884 tkr, vilket 
innebar en avvikelse på 16 486 tkr. Totalt föreslås 14 079 tkr ombudgeteras enligt 
följande fördelning per avdelning:  

- VA-avdelningen 2 691 tkr  

- Gatuavdelningen 5 522 tkr  

- Fastighetsavdelningen 5 865 tkr           

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Ombudgetering av 
investeringsbudget 2020 till 2021 Töreboda kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-02-12 Ombudgetering av 
investeringsbudget 2020 till 2021 Töreboda kommun 

Dokument Ombudgetering investeringar från 2020 till 2021, daterat 2021-02-12 
Töreboda kommun        

 

Expedierats till: 
(Töreboda kommun) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin)   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 28                                                   Dnr 2021/00074  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2020 för tekniska 
nämndens verksamheter i Töreboda 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda 
kommun år 2020.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i 
Töreboda kommun år 2020.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Slutredovisning av 
investeringsprojekt 2020 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller upprättad 2021-02-12 Slutredovisning av 
investeringsprojekt 2020 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda  

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2020 Tekniska nämnden Töreboda, 
daterat 2021-02-12     

 

 

Expedierats till: 
(Töreboda kommun) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 29                                                   Dnr 2021/00068  

Ombudgetering 2020-2021 drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamhet i Gullspång 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att:  

1. Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2020 till 2021 i 
Gullspångs kommun. 

2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen i Gullspång   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av 
investeringsbudget 2020 till 2021 i Gullspångs kommun.  

Under år 2020 var investeringsbudgeten 35 907 tkr och utfallet blev 28 512 tkr, vilket 
innebar en avvikelse på 7 395 tkr. Totalt föreslås 4 808tkr ombudgeteras enligt 
följande fördelning per avdelning:  

- VA-avdelningen 2 711 tkr  

- Gatuavdelningen 1 627 tkr  

- Fastighetsavdelningen 470 tkr         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Ombudgetering 2020-2021 
investeringsbudget för tekniska nämndens verksamhet i Gullspång  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-02-12, Ombudgetering 2020-2021 
investeringsbudget för tekniska nämndens verksamhet i Gullspång 

Dokument Ombudgetering av investeringsprojekt från 2020 till 2021 för Gullspångs 
kommun, daterat 2021-02-12        

 

Expedierats till: 
(Gullpångs kommun) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin)  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 30                                                   Dnr 2021/00075  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2020 för tekniska 
nämndens verksamheter i Gullspång 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Gullspång 
kommun år 2020.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i 
Gullspång kommun år 2020.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Slutredovisning av 
investeringsprojekt 2020 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-02-12 Slutredovisning av 
investeringsprojekt 2020 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång 

Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2020 Tekniska nämnden Gullspång, 
daterat 2021-02-12     

 

 

Expedierats till: 
(Gullpångs kommun) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 31                                                   Dnr 2020/00190  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2020 - årsbokslut 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av måluppföljning av tekniska nämndens 
verksamheter för årsbokslut 2020.   

Bakgrund 

Enligt beslutad styrmodell har tekniska nämnden satt upp nämndmål kopplade till 
Mariestad kommuns kommunfullmäktigemål. Kommunfullmäktige har satt upp fem mål 
som ska gälla under mandatperioden. Ett av målen är ett rent ekonomiskt mål och de fyra 
andra är kvalitetsmål. De fyra kvalitetsmålen är följande: 

- En trygg kommun för alla 
- En kreativ och innovativ kommun 
- En välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande 
- En attraktiv tillväxtkommun 

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

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

 
• Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan. 

 
Målbeskrivning;  

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

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

 
Till kommunfullmäktigemålet: En välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av 
ett gott bemötande 
• Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt. 

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

 
Till kommunfullmäktigemålet: En attraktiv tillväxtkommun 
• Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt.  

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

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

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-10 Uppföljning av tekniska 
nämndens mål årsbokslut 2020 

Årsbokslut - tekniska nämndens måluppföljning 2020     

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 
(Verksamhetsutvecklare Emma Wiik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 32                                                   Dnr 2019/00308  

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2020 - årsbokslut 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för internkontroll i 
samband med årsbokslutet för år 2020.   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till internkontrollplan för tekniska nämnden 2020. 
Internkontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet 
är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Internkontroll avser att: 
 
- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi 
- Styra mot effektivitet 
- Ha ordning och reda 
- Skapa trygghet och stärka varumärket 
 
Varje år beslutar nämnder om en internkontrollplan där man väljer att fokusera på några 
speciellt viktiga kontrollmoment. För år 2020 är följande tre områden aktuella för 
internkontroll: 
 
 

1. Dokumentation vid direktupphandling 
Att tekniska nämnden följer de rutiner omkring dokumentation i direktupphandlingar. Detta har vid 
extern revision tidigare visat sig inte fungera i tillräcklig utsträckning. 
Resultat årsbokslut: Av de tio stickprov som genomförts för perioden januari-juni har det 
hittats ett direktinköp som gjorts där dokumentation kring direktupphandlingen saknats. 
Vid vidare utredning har det visat sig att dokumentation funnits, men inte helt enligt 
fastställd rutin. 
 
Av de tio stickprov som genomförts för perioden juli-december har två direktinköp hittats 
där dokumentation kring direktupphandlingen saknats. Vid vidare utredning är ett av 
direktinköpen ej påverkbart då det avser larmtjänster och den andra ligger idag som ett 
upphandlingsuppdrag. 
 
Information och utbildning för ansvariga inköpare har bearbetats löpande över året. 
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2. Inköp 

Att tekniska nämndens verksamheter vid inköp följer avtal, följer rutiner för attest, kontrollerar fakturors 
riktighet och betalar fakturor i tid. 
Resultat årsbokslut: Kontroll av betalningstid på leverantörsfakturor sker på tekniska 
nämndens samtliga fakturor, jan-dec. Av fakturorna är 9,8 procent betalda efter 
förfallodatum. Av dessa fakturor betalas 42 procent inom 1-3 dagar. Detta är delvis 
kopplat till helgdagar, betaldagar, semesterperiod samt sena inläsningar av fakturor i 
fakturahanteringssystemet. Information samt påminnelser om rutiner kring 
fakturahantering och betalningstider har under året skett löpande. 
 
Kontroll av avtalstrohet har genomförts via analyssystemet Bubo. Den procentuella 
kostnadsmassan av inköp på tekniska nämnden som inte är kopplat till LOU avser 16 
procent. Större andelen av dessa är kopplade till direktupphandlingar (52 procent av 
leverantörerna). Kontroll av fakturors riktighet sker enligt rutin av mottagnings- samt 
slutattest. Tekniska nämnden har under 2020 påbörjat en översyn av attestflödet på 
avdelningsnivå, detta arbeta kommer fortsatt arbetas med in i 2021. 
 

3. Projektmodellen 
Att tekniska nämndens verksamheter vid genomförande av projekt tillämpar den av kommunfullmäktige 
beslutade projektmodellen. Detta genom att det finns dokumentation i respektive projekt som visar att de 
olika rutinerna följs. 
Resultat årsbokslut: Det har gjorts 12 stickprov av pågående projekt. Fem frågor har ställts 
om projektmodellen tillämpas. 78 procent har svar ja, 15 procent delvis, 7 procent nej. 
Kontrollpunkten har förbättrats från delårsbokslutsuppföljningen. I de projekt som fått 
anmärkning kan följande förbättras; Dokumentation i form av förstudie och 
projektbeställning. På några av projekten saknas tidplan och budget i projektbeställningen. 
Dokumentation finns i politiska beslut men inte alltid samlat i en tydlig projektbeställning. 
Målet med projekt kan i flera fall i dokumentation kopplas tydligare till nämndens mål. 
 
Åtgärder som genomförts är beställarutbildning som tyvärr inte kunnat genomföras 
fullt ut 2020 på grund av Coronapandemin. Ledningsgruppen har infört projektpunkt 
på ledningsgrupp 1 ggr/månad för att belysa arbetet. Projekt följs upp efter avslut 
och då värdera ekonomi, kvalitet, tidplan. Projekt kopplas under 2021 till ett 
nämndmål. 2021 ska projekt följas upp månadsvis.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-10, Årsbokslut, 
internkontrollplan för tekniska nämnden 2020. 

Uppföljning av Internkontrollplan för tekniska nämnden årsbokslut, 2020     

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 
(Verksamhetsutvecklare Emma Wiik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 33                                                   Dnr 2020/00522  

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2021  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att anta internkontrollpunkter enligt uppdaterat 
dokument ”Förslag på internkontrollpunkter tekniska nämnden 2021”.   

Bakgrund 

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

Internkontrollplanen bygger på en riskanalys där riskerna bedöms utifrån 
sannolikheten att det ska inträffa och konsekvensen om det inträffar. De kontroller 
som ingår i intern kontrollplanen för 2021 är de kontroller som bedöms hantera 
respektive risk.  

På tekniska nämndens arbetsutskott 2021-02-09 fördes dialog om verksamhetens 
identifierade risker. Arbetsutskottet gav där sin syn på de mest prioriterade utifrån 
nämndens perspektiv. Verksamhet teknik har sedan tagit fram förslag på interna 
kontrollpunkter som kan följas för att minska riskerna.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att, till tekniska nämndens sammanträde 
den 23 februari, följande tas bort eller ändras i dokumentet ”Förslag på 
internkontrollpunkter tekniska nämnden 2021”: 

- Risk Personal- och kompetensbrist, kontroll ”Finns kompetensinventeringsplan” 
- Risk Personal- och kompetensbrist, kontroll ”Uppdragsbeskrivning” 
- Risk Nedfallna träd 
- Risk Vattenkvalitet till abonnenter 

 
Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar vidare att risken ”Underhållsskulden växer” döps om 
till ”Avsaknad underhållsplan fastighet”.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag med eget 
ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslagen.  
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-12 Internkontroll för tekniska 
nämnden 2021 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2021-02-12 Internkontroll för 
tekniska nämnden 2021 

Förslag på internkontrollpunkter tekniska nämnden 2021     

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 
(Verksamhetsutvecklare Emma Wiik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 34                                                   Dnr 2021/00039  

Taxor för ställplatser för husbilar i Mariestad  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta att:  

1. Höja taxan för ställplatserna i Mariestads kommun till 190 kr/dygn utan 
tillgång till el samt 220kr/dygn för ställplats med tillgång till el 

2. Taxan börjar gälla från 1 april 2021   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har de senaste åren gjort stora investeringar, förbättrat underhåll 
och utökad service på kommunens ställplats. Nytt servicehus har byggts, ny 
latrinstation, tydligare skyltning, extra bevakning och elen har säkrats upp. År 2020 
iordningställdes ytterligare ett område med cirka 30 platser.  

En översyn och jämförelse gjord av kommunens turismansvariga med andra 
kommuners avgifter för ställplatser har genomförts. Där kan vi konstatera att 
Mariestads taxa är lägre än många ställplatser i närområdet. Mariestads kommun bör 
höja avgiften för att den mer ska överensstämma med andra ställplatser samt den 
utökade service som nu erbjuds.  

Den nuvarande avgiften för ställplats utan tillgång till el är 160 kronor/dygn och 190 
kronor/dygn med tillgång till el. Verksamhet teknik föreslår en höjning med 30 
kr/dygn. 

Verksamhet teknik föreslår att ställplatsavgiften höjs till följande: 

- Ställplats utan tillgång till el 190 kronor/dygn 

- Ställplats med tillgång till el 220 kronor/dygn 

- Höjningen föreslås träda i kraft 1 april 2021 i Mariestads kommun.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-03 Taxor för ställplatser för 
husbilar i Mariestad  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Taxor för 
ställplatser för husbilar i Mariestad”         

Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Trafikingenjör Marie Andersson) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 35                                                   Dnr 2021/00040  

Förslag till utökning 30 km/h på Bergsgatan, Mariestads 
kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Förlänga sträckan med 30 kilometer i timmen på Bergsgatan ca 145 meter 
österut 

2. Upphäva lokal trafikföreskrift, 1493 2018:00039 och besluta ny lokal 
trafikföreskrift, 1493 2021:00012     

Bakgrund 

Verksamhet teknik har efter uppdrag från tekniska nämnden tittat på möjligheten att 
förlänga 30 km/h på Bergsgatan. Idag är Bergsgatan reglerad med 30 km/h från cirka 
15 meter öster om Skiffervägen till ca 60 meter väster om ciruklationsplatsen vid 
Hösvängen/Blåbärsvägen. Många barn använder övergångsstället och cykelpassagen 
vid östra cirkulationsplatsen för att ta sig till skolan. 

För att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter förslår 
verksamhet teknik att 30 km/h förlängs ca 145 meter österut på Bergsgatan så att 
man inkluderar även den östra cirkulationsplatsen med övergångstället och 
cykelpassagen där.        

Behandling på sammanträdet 

Nils Farken (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.     

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-03 Förslag på utökad 30 km/h 
på Bergsgatan 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2021-02-03 Förslag på utökad 30 km/h på 
Bergsgatan 

Bilaga förslag på föreskrift          

 

 

Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Trafikingenjör Marie Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 36                                                   Dnr 2021/00064  

Fördelning av reinvesteringsmedel tekniska nämnden 
Gullspång 2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar om nyttjande av reinvesteringsmedel för tekniska 
nämnden i Gullspångs kommun 2021 enligt upprättat förslag.         

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat tekniska nämnden 4 000 tkr i 
investeringsmedel för 2021. Medlen föreslås nyttjas till nedan projekt baserat på 
tillgänglig information i de underhållsplaner som är klara samt organisationens 
kunskaper och dokumentation. Projekten är utan inbördes ordning. 

Tidsplan för projekten är ej fastställd, detta görs i samband med projektering. 
Försvårande för tidsplanering är resursbrist på avdelningen avseende projektledare.  

Projekten avses i tillämpliga delar och efter tillgänglighet genomföras både i egen regi 
alternativt med hjälp av entreprenörer. Val av resurser görs i samråd mellan egen 
utförarorganisation och förvaltare/ beställare.  

Avseende de mindre projekten där egen utförarorganisation används ansvarar 
utförarorganisationen själva för projektledning. 

Reinvestering fastigheter, 2 000 tkr: 
- Avgår på grund av omfördelade medel från gata samt reinvesteringar 2020: 450 tkr, 

kvarstår 1 550 tkr 
- Gullstensskolan – fönster mm, ca. 300 tkr 
- Gullstensskolans gymnastiksal – passagesystem, ca. 150 tkr 
- Brandåtgärder – olika fastigheter, bedömda åtgärder, ca. 200 tkr 
- Takrenoveringar (prioritering av fastigheter ej klar), ca. 600 tkr 
- Flytt av Lönekontor, ca. 300 tkr 

Reinvestering gata, 1 950 tkr 

- Beläggning och upprustning gator – 1300 tkr 
- Tillgänglighetsanpassning av busshållplats Västergatan - 210 tkr (420 tkr – 

statsbidrag) 
- Gc-väg och passage Östergatan - 140 tkr (280 tkr – statsbidrag) 
- Lekplatser/grönområden - 300 tkr 

 
Tekniska gemensamt, 500 tkr 

-  500 tkr till energieffektiviseringsinvesteringar för ”bästa nyttoeffekt” 
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-08 Fördelning av 
reinvesteringmedel Gullspång 2021 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef och gatuchef 2021-02-08, ”Fördelning av 
reinvesteringsmedel Gullspång 2021”.     

     

 

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Gullspångs kommun) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 37                                                   Dnr 2021/00060  

Fördelning av reinvesteringsmedel fastighet Mariestad 2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar om nyttjande av reinvesteringsmedel för fastigheter 
Mariestads kommun 2021 enligt upprättat förslag.    

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad har tilldelat tekniska nämnden, 
fastighetsavdelningen, 13 000 tkr i reinvesteringsmedel för fastigheter 2021.  

Medlen föreslås nyttjas till nedanstående projekt baserat på tillgänglig information i 
de underhållsplaner som är klara samt organisationens kunskaper och 
dokumentation. Projekten är utan inbördes ordning. 

Tidsplan för projekten är ej fastställd, detta görs i samband med projektering. 
Försvårande för tidsplanering är resursbrist på avdelningen avseende projektledare.  

Projekten avses i tillämpliga delar och efter tillgänglighet genomföras både i egen regi 
alternativt med hjälp av entreprenörer. Val av resurser görs i samråd mellan egen 
utförarorganisation och förvaltare/ beställare.  
Avseende de mindre projekten där egen utförarorganisation används ansvarar 
utförarorganisationen själva för projektledning. 

Reinvestering fastigheter, 13 000 tkr: 
- Fastigheten Ankaret - takreparation, invändig renovering, översyn luftbehandling, 

ca. 900 tkr 
- Maria Nova – delar av skolan men i huvudsak åtgärder på gymnastikhall, ca. 800 

tkr 
- Hasslerörs skola – Luftbehandling, renovering matsal, tak mm., ca. 1 000 mkr 
- Lyrestad skola – Gymnastiksal, omklädningsrum, fönster mm. 700 tkr 
- Spolvägen LSS – Sprinklerinstallation, ca. 1 200 tkr 
- Brandlarmsåtgärder – Innefattar samtliga byggnader  2 800 tkr 
- Vadsbo/ Tunaholmsskolan – Åtgärder omklädningsrum, dörrar mm. ca. 300 tkr 
- Musikskolan – renovering lokaler. ca. 100 tkr 
- Hamnrestaurangen – ombyggnation (enligt beslut i KS). ca. 400 tkr 
- Leksbergs skola – renovering/ ombyggnad kulvert och värmeförsörjning till gamla 

matsalen, självständigt system. ca. 1 000 tkr 
- Brunnsberg – Ny beläggning ridbana, vägar samt gödselhantering, ca. 1 000 tkr 
- Lekevi idrottsplats, nytt konstgräs, ca. 1 400 tkr 
- Vandrarhemmet Mariestad – kök, allmän renovering. ca. 400 tkr 
- Enkelt avhjälpta hinder, ca. 150 tkr 
- Förrådsgatan, omklädningsrum, ca. 800 tkr 
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-09 Fördelning av 
reinvesteringsmedel Mariestad 2021 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom 2021-02-08  
”Fördelning av reinvesteringsmedel Mariestad 2021”.     

     

 

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 38                                                   Dnr 2021/00061  

Fördelning av reinvesteringsmedel fastighet Töreboda 2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar om nyttjande av reinvesteringsmedel för fastigheter 
Töreboda kommun 2021 enligt upprättat förslag.    

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Töreboda har tilldelat tekniska nämnden, 
fastighetsavdelningen, 10 000 tkr i reinvesteringsbudget för 2021. Medlen föreslås 
nyttjas till nedanstående projekt baserat på tillgänglig information i de 
underhållsplaner som är klara samt organisationens kunskaper och dokumentation. 
Projekten är utan inbördes ordning. 

Tidsplan för projekten är ej fastställd, detta görs i samband med projektering. 
Försvårande för tidsplanering är resursbrist på avdelningen avseende projektledare.  

Projekten avses i tillämpliga delar och efter tillgänglighet genomföras både i egen regi 
alternativt med hjälp av entreprenörer. Val av resurser görs i samråd mellan egen 
utförarorganisation och förvaltare/ beställare.  

Avseende de mindre projekten där egen utförarorganisation används ansvarar 
utförarorganisationen själva för projektledning. 
Medlen föreslås nyttjas till följande projekt: 

Reinvestering fastigheter, 10 000 tkr: 
- Töreshov – takbyte, värmesystem, brandlarm mm, ca. 4 000 tkr 
- Kommunhuset – takbyte, ca. 2 500 tkr 
- Älgarås skola – inomhusmiljö samt dränering, ca. 500 tkr 
- Badhuset – byte styrsystem samt display, ca. 200 tkr 
- Töreboda camping – Byte styrsystem till utomhusbassäng, ca. 200 tkr 
- Brandstation – takbyte samt byte styrsystem för värme/ ventilation, ca. 1 000 tkr 
- Biblioteket – Byte styrsystem för värme/ ventilation, ca. 150 tkr 
- Brandåtgärder – olika fastigheter, bedömda krävda åtgärder, ca. 750 tkr            

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-08 Fördelning av 
reinvesteringsmedel 2021 Töreboda 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom, ”Fördelning av 
reinvesteringsmedel Töreboda 2021”.            

Expedierats till: 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
(Kommunfullmäktige Töreboda)    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 39                                                   Dnr 2021/00057  

Hantering av kundfordran och skrotning av bilar gällande 
Vibylundsvägen 14, Gullspångs kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. avskriva kundfordran för VA-avgifter för motpart 

2. ge verksamhet teknik i uppdrag att undersöka möjligheten att komma till en 
förlikning gällande skrotning av fordon under förutsättning att motparten kan 
bevisa att hen är registrerad ägare av fordon vid tidpunkt för bortforsling.   

Bakgrund 

I september 2015 flyttas och skrotas tre fordon från Vibylundsvägen 14 då dåvarande 
fastighetsägare inte var ägare till dessa fordon. Ägare till fordonen var aktuell 
motpart, tidigare ägare av fastigheten på Vibylundsvägen 14.  

Samma motpart har under många år haft synpunkter på hantering gällande öppnande 
av ett VA-abonnemang till fastighet som ägts av ett dödsbo där aktuell motpart var 
en av delägarna samtidigt som hen varit bosatt i fastigheten. 

Aktuell motpart har under många år återkommande haft invändningar mot 
kommunens handläggning och dokumentation samt gjort gällande att skrotningen av 
fordon är både brottslig och skadeståndsgrundande. 

Kommunen får inte enligt 2 kap 1 § kommunallagen ge ett stöd till enskilda utan stöd 
i lag.  

Att efterge en fordran är ett stöd till enskild om åtgärdens inte kan motiveras 
kommunalrättsligt och/eller affärsmässigt för kommunen. 

Tekniska nämnden har ett krav på betalning av VA-avgifter gentemot aktuell motpart 
och som även har framfört krav på skadestånd överstigande 100 000 kr med 
anledning av skrotade bilar. 

Angående nämnda avgifter har dessa uppkommit under tid då aktuell fastighet ägts 
av ett dödsbo där aktuell motpart var en av delägarna samtidigt som hen varit bosatt i 
fastigheten. Enligt preskriptionslag 2 § 2 stycket är eventuella anspråk på betalning 
från övriga dödsbodelägare preskriberade gentemot dem enligt den treåriga 
preskriptionstid som gäller. Det kan uppfattas som stötande om enskild genom att 
ihärdigt vägra betala en kommunal avgift slipper detta betalningsansvar. Samtidigt 
kan likställighet gentemot övriga dödsbodelägare samt en rent affärsmässig 
bedömning motivera en avskrivning. 

Frågan om avskrivning är så speciell att den bör hanteras av den ansvariga nämnden. 
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På samma sätt som för avskrivning kan ett beslut att erbjuda en förlikning innebära 
ett otillåtet stöd till enskild om inte förlikningen kan motiveras rättsligt och/eller 
affärsmässigt. 

De aktuella fordonen har skrotats enligt lag (1982:129) (LFF) och förordningen 
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Enligt 10 § får beslut som meddelats 
med stöd av lagen inte överklagas. 

Det är inte tillåtet att överklaga beslut enligt LFF. En sådan rätt skulle sannolikt 
sakna all praktisk betydelse, eftersom syftet med lagstiftningen förutsätter omedelbar 
verkställighet. Den som anser sig felaktigt behandlad i ett flyttningsärende får därför 
väcka talan vid allmän domstol om t.ex. skadestånd eller nedsättning av 
flyttningskostnaderna. Att flytta fordon är ingripande myndighetsutövning där den 
enskilde är i en utsatt position gentemot kommunen. 

Aktuell motpart har inte enligt kommunens bedömning kunnat visa att de aktuella 
fordonen har annat än ett obefintligt värde särskilt mot bakgrund av de 
registreringsuppgifter om underkända besiktningar och körförbud som framgår av 
bilagda protokoll för skrotning. Underlagen visar enligt kommunens mening inte på 
någon skada eller något skadeståndsansvar. 

Samtidigt finns inte ett tydligt skriftligt underlag som entydigt visar var fordonen var 
placerade innan de hamnade på den plats från vilken de skrotats, vilka försök till 
delgivning och underrättelse som skett gentemot fordonsägare innan beslut om 
skrotning, vilka kontakter som funnits mellan kommunen och fastighetsägaren med 
mera.  

Detta kan tala för att kommunen ska ställa höga krav på dokumentation i ärenden 
där den enskilde annars får små möjligheter att göra sin rätt gällande. 

De höga krav kommunen ställer på sin egen handläggning och dokumentation kan 
därför anses motivera ett erbjudande om förlikning. 

Frågan om avskrivning av fordran samt erbjudande om förlikning bör hanteras av 
nämnden. 

Ovanstående är avstämt med kommunens jurist.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att beslut i arbetsutskottet är att föreslå tekniska 
nämnden att avskriva kundfordran för VA-avgifter samt att tekniska nämnden ger verksamhet 
teknik i uppdrag att undersöka möjligheten att komma till en förlikning gällande skrotning av 
fordon, under förutsättning att motparten kan bevisa att hen är registrerad ägare av fordon vid 
tidpunkt för bortforsling. 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp eget yrkande som förslag till beslut 
och finner arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande.    

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-10 Ärende gällande hantering av 
kundfordran och skrotning av bilar 

Protokoll från skrotning av fordon (3 st) 
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Expedierats till: 
(Kommunjurist Magnus Nilsson) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Aktuell motpart) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 40                                                   Dnr 2021/00044  

Uppdragslista för verksamhet teknik 2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av upprättad uppdragslista för februari 
2021 kopplad till tekniska nämndens mål.    

Bakgrund 

På sammanträdet den 15 september 2020 gav tekniska nämndens arbetsutskott 
verksamhet teknik i uppdrag att koppla uppdragslistan till tekniska nämndens mål 
(Tnau § 132/20).  

Verksamhet teknik redovisar för tekniska nämnden uppdragslistan innehållande de 
uppdrag som är riktade till tekniska nämnden och verksamhet teknik.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-03, ” Redovisning av 
verksamhets tekniks uppdragslista februari 2021” 

Uppdragslista för verksamhet teknik 

 

 

Expedierats till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Verksamhetsutvecklare Emma Wiik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 41                                                   Dnr 2020/00526  

Handlingar att anmäla 2021 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.  

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till tekniska nämndens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 
Inkomna handlingar 

- KS-§ 9 2021 Beslut Flytt av lönekontor till kommunledningskontoret i Hova 
Gullspångs kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 42                                                   Dnr 2021/00006  

Aktuell information 2021 
  

Information om status gällande verksamhet tekniks organisation      

Teknisk chef informerar om att arbetet fortgår med rekryteringar till chefsposter inom 
verksamhet teknik.  

Information om investeringsbudgetprocessen 

Teknisk chef informerar om att ärende gällande investeringsbudget MTG lyfts i samband 
med tekniska nämndens sammanträde den 23 februari 2021.  

Snöröjning/halkbekämpning vintern 2020/2021 

Teknisk chef informerar om att snöröjning och halkbekämpning under vintern 2020/2021 
i stort sett har fungerat bra. I de fall där klagomål har inkommit har verksamhet teknik 
snabbt svarat upp med åtgärder.  

Vattenledningsprojektet Metsä Tissue 

Teknisk chef meddelar att vattenledningsprojektet löper på bra och att tidplan hålls.  

Asfalteringsjobb Sjötorp 

Teknisk chef informerar om asfalteringsjobb i Sjötorp i samband med fiberdragning.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 43                                                   Dnr 2021/00007  

Uppdrag till tekniske chefen 2021 
  

Det ges inga uppdrag vid dagens sammanträde.  

      

      

      

 

 


	ANSLAGSBEVIS
	Tnau § 18                                                   Dnr 3006
	Godkännande av dagordning
	Arbetsutskottets beslut
	Tnau § 19                                                   Dnr 2020/00153

	Bokslut gällande tekniska nämndens driftbudget 2020, Mariestads kommun
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 20                                                   Dnr 2020/00154

	Bokslut gällande tekniska nämndens investeringsbudget 2020, Mariestads kommun
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 21                                                   Dnr 2020/00155

	Bokslut gällande tekniska nämnden driftbudget 2020, Töreboda kommun
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 22                                                   Dnr 2020/00156

	Bokslut gällande tekniska nämnden investeringsbudget 2020, Töreboda  kommun
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 23                                                   Dnr 2020/00157

	Bokslut gällande tekniska nämnden driftbudget 2020, Gullspångs kommun
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 24                                                   Dnr 2020/00158

	Bokslut gällande tekniska nämnden investeringsbudget 2020, Gullspångs kommun
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 25                                                   Dnr 2021/00066

	Ombudgetering 2020-2021 drift- och investeringsbudget för tekniska nämndens verksamhet i Mariestad
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 26                                                   Dnr 2021/00073

	Slutredovisning av investeringsprojekt 2020 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 27                                                   Dnr 2021/00067

	Ombudgetering 2020-2021 drift- och investeringsbudget för tekniska nämndens verksamhet i Töreboda
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 28                                                   Dnr 2021/00074

	Slutredovisning av investeringsprojekt 2020 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 29                                                   Dnr 2021/00068

	Ombudgetering 2020-2021 drift- och investeringsbudget för tekniska nämndens verksamhet i Gullspång
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 30                                                   Dnr 2021/00075

	Slutredovisning av investeringsprojekt 2020 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 31                                                   Dnr 2020/00190

	Uppföljning av tekniska nämndens mål 2020 - årsbokslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 32                                                   Dnr 2019/00308

	Internkontrollplan för tekniska nämnden 2020 - årsbokslut
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 33                                                   Dnr 2020/00522

	Internkontrollplan för tekniska nämnden 2021
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 34                                                   Dnr 2021/00039

	Taxor för ställplatser för husbilar i Mariestad
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 35                                                   Dnr 2021/00040

	Förslag till utökning 30 km/h på Bergsgatan, Mariestads kommun
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 36                                                   Dnr 2021/00064

	Fördelning av reinvesteringsmedel tekniska nämnden Gullspång 2021
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 37                                                   Dnr 2021/00060

	Fördelning av reinvesteringsmedel fastighet Mariestad 2021
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 38                                                   Dnr 2021/00061

	Fördelning av reinvesteringsmedel fastighet Töreboda 2021
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 39                                                   Dnr 2021/00057

	Hantering av kundfordran och skrotning av bilar gällande Vibylundsvägen 14, Gullspångs kommun
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 40                                                   Dnr 2021/00044

	Uppdragslista för verksamhet teknik 2021
	Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Expedierats till:

	Tnau § 41                                                   Dnr 2020/00526

	Handlingar att anmäla 2021
	Arbetsutskottets beslut
	Bakgrund
	Tnau § 42                                                   Dnr 2021/00006

	Aktuell information 2021
	Information om status gällande verksamhet tekniks organisation
	Information om investeringsbudgetprocessen
	Snöröjning/halkbekämpning vintern 2020/2021
	Vattenledningsprojektet Metsä Tissue
	Asfalteringsjobb Sjötorp
	Tnau § 43                                                   Dnr 2021/00007

	Uppdrag till tekniske chefen 2021

