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Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset klockan 14.00 – 18.00 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 

Erland Gustavsson (M) 1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
Sven Karlsson (M) ledamot 
Lars Carlsson (M) ledamot 
Torbjörn Forsell (C) ledamot 
Nils Farken (S) ledamot 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M) ledamot 
Sven Olsson (C) ledamot 
Johan Jacobsson (S) ledamot 
Lars-Åke Bergman (S) ledamot 
Torbjörn Jansson (C) ledamot §§ 1-19 
Reine Hilding (S)  tj.görande ersättare §§ 20-34 
Eric Mellberg (M)  ledamot 
 

Övriga deltagare Göte Andersson (M)  ersättare 
Viktor Bergström (L)  ersättare 
Sven-Erik Månsson (C) ersättare 
Mari-Ann Wallander (S)  ersättare 
 
 
Fortsättning övriga deltagare, se sidan 2. 
 

Justerare Lillemor Ågren 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, stadshuset enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-34 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 
 
 

  Lillemor Ågren 
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Övriga deltagare, forts. Per Ahlström  informationssäkerhetssamordnare § 33 
Hans Björkblom  fastighetschef § 2 
Simon Ravik enhetschef §§ 3-4 
Amanda Haglind  VA-chef §§ 5-11 
Johanna Klingborn   miljöinspektör § 33 
Hanna Lamberg  gatuchef §§ 12-20 
Emma Wiik  verksamhetsutvecklare § 22 
Elisabeth Westberg  controller §§ 23-29 
Björn Isvi  projektledare § 21 
Michael Nordin  teknisk chef  
Malin Eriksson  sekreterare 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-18 

Anslagsdatum 2020-02-20 Anslaget tas ner 2020-03-13 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, verksamhet teknik, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 1                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.       
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Tekniska nämnden 

Tn § 2                                                   Dnr 2019/00134  

Tilldelning av investeringsmedel till ombyggnation av Café 
Holmen, Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela projektet ”Renovering av Café Holmen”  
1 500 tkr från tekniska nämndens reinvesteringsram för år 2020. Beslutet innebär att 
projektets totala budget uppgår till 3 500 tkr.  

Bakgrund 

Renovering av Café Holmen är sedan tidigare beslutad av tekniska nämnden. 
Nämnden har för detta projekt omdisponerat 2 000 tkr.  
 
En förstudie är genomförd och i samband med denna har hyresgästen meddelat en 
önskan om att Mariestads kommun ska investera ytterligare medel för att nå en högre 
nivå på bland annat kök. Hyresgästen är samtidigt beredd att acceptera den 
hyreshöjning detta innebär. 
 
Utöver allmän renovering av golv, köksutrymmen, väggar och tak genomförs en 
omfattande renovering av ventilationen som idag är undermålig och inte 
verksamhetsanpassad. Även fjärrvärme har anslutits. Fjärrvärme och större del av 
ventilationen anses inte vara verksamhetsanknutna, vilket innebär att kostnaden för 
detta om cirka en miljon kronor, inte kommer att vara hyreskostnadsgrundande.  

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att tilldela projektet ytterligare 1 500 
tkr från nämndens reinvesteringsmedel för år 2020 för att hantera ökade 
renoveringskostnader.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 5/20  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom och teknisk chef 
Michael Nordin 2020-02-03, Investeringsmedel för renovering av Café Holmen 
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Sammanställning av fördelning av investeringsmedel från ram 

 

Expedieras till: 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Ekonomienheten  
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 3                                                   Dnr 2020/00037  

Tilldelning av investeringsmedel till relining-paket Töreboda 
kommun år 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela projekt ”relining-paket Töreboda” 600 tkr ur 
2020-års VA-investeringsram för ledningsnät (projekt 92201).  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har ett flertal ledningar utspritt i Töreboda kommun som i 
dagsläget är reliningsbara. I dessa ledningar finns det stora över- och inläckage mellan 
spill- och dagvattenledningarna. De ledningar som identifierats är Kårtorpsvägen, 
Sötåsenvägen-Lindvägen, Sötåsenvägen-Färjvägen samt Sötåsenvägen-Fiskarevägen. 
 
För att åtgärda läckagen och genomföra relining på ovan nämnda sträckor föreslås att 
tekniska nämnden tilldelar projekt ”Relining-paket Töreboda” 600 tkr ur 2020-års 
VA-investeringsram. 
 
Åtgärden kommer att utföras av ramavtalsleverantör Aarsleff i samtliga sträckor.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 6/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Simon Ravik och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-30, Relining-paket Töreboda kommun år 2020 
 
Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 

 

Expedieras till: 
enhetschef Simon Ravik, ekonomienheten, teknisk chef Michael Nordin, Töreboda kommun  
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Tekniska nämnden 

Tn § 4                                                   Dnr 2020/00038  

Tilldelning av investeringsmedel till VA-sanering Backvägen 
Töreboda kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela till projekt ”VA-sanering Backvägen Töreboda”  
1 600 tkr ur 2020-års VA-investeringsram för ledningsnät (projekt 92201).  

Bakgrund 

Det har under en längre period varit många vattenläckor samt driftstörningar på 
spilledningen på Backvägen i Töreboda. Bland annat har spillnätet ett stort inläckage, 
flera serviser är inte i bruk och dagvattenledningen har en dålig profil med stående 
vatten som följd. 
 
Verksamhet teknik föreslår därför att gatans helsaneras genom att samtliga 
ledningsslag byts ut och att alla ledningar och avstick som inte används tas bort.  
Sträckan som avses att saneras är 160 meter lång.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 7/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Simon Ravik och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-30, VA-sanering Backvägen Töreboda kommun   
 
Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 

 

Expedieras till: 
enhetschef Simon Ravik, ekonomienheten, teknisk chef Michael Nordin, Töreboda kommun  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 5                                                   Dnr 2019/00085  

Revidering av VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda 
respektive Gullspångs kommun att anta VA-plan 2020-2030.  

Bakgrund 

I december 2016 antogs VA-plan 2016-2026. Planen beskrev den allmänna VA-
anläggningens status, utmaningar och vilken utveckling som väntade under 
planperioden. Sedan antagandet har anläggningarnas status förändrats i takt med att 
investeringar har utförts på anläggningarna samtidigt som vissa anläggningar har 
större behov av åtgärder idag än tidigare. Utbyggnation av kommunalt VA till nya 
områden har utförts sedan planen antogs och bedömning av vilka områden som ska 
falla under ett kommunalt ansvar har i vissa fall ändrats.  
 
De största skillnaderna i den reviderade upplagan jämfört med tidigare upplaga är 
följande:  

 Informationen om anläggningarnas status har uppdaterats. 

 Planen för utbyggnationen av kommunala VA-tjänster har uppdaterats 
utifrån vilka områden som försetts med kommunala VA-tjänster under 
perioden  
2016-2019. Samtliga områden har värderats utifrån rådande kunskapsläge och 
rättspraxis och utifrån det har en ny prioriteringsordning upprättats.  

 Behovet av taxeutveckling har beskrivits utifrån dagens förutsättningar. 

 
Förslaget till VA-plan för år 2020-2030 omfattar samtliga tre kommuner (Mariestad, 
Töreboda och Gullspång) och har upprättats av gemensamt av tjänstepersoner inom 
verksamhet teknik och verksamhet miljö- och bygg samt även i samråd med 
planenheten och mark och- exploateringsansvariga i de tre kommunerna.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag tnau § 8/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-21, Revidering av VA-plan för Mariestads kommun 
 
Förslag till VA-plan 2020-2030 inklusive bilaga 1a, 1b, 1c och 2 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige i Mariestad 
Kommunfullmäktige i Töreboda 
Kommunfullmäktige i Gullspång 
VA-chef Amanda Haglind 
Verksamhet miljö- och bygg, Malin Bengtsson 
Planenheten, Adam Johansson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 6                                                   Dnr 2018/00320  

Överföringsledning mellan Moholm och Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att den kommunala vatten- och avloppsfrågan i Moholm 
och Fägre löses genom investering i nya avloppsreningsverk i Moholm och Fägre 
samt ett nytt vattenverk i Fägre, istället för den överföringsledning mellan Moholm 
och Töreboda som tidigare har förslagits.  
 
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen i Töreboda inarbetar finansiering av 
ovanstående i kommande budgetprocess.  

Bakgrund 

Den kommunala spillvattenhanteringen i Moholm behöver åtgärdas då nuvarande 
anläggning inte uppfyller de krav som ställs på moderna avloppsanläggningar. Även 
vattenverket och avloppsreningsverket i Fägre behöver rustas upp.  
 
VA-plan 2016-2026 beskriver att att VA-försörjningen i Moholm och Fägre ska lösas 
genom att överföringsledningar för vatten och spillvatten anläggs från Moholm till 
Töreboda, via Fägre. Detta till en uppskattat kostnad om cirka 35 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen i Töreboda har gett verksamhet teknik i uppdrag att ta fram 
förslag på alternativ lösning till överföringsledning mellan Moholm och Töreboda. 
 
En utredning har genomförts och förslaget till alternativ lösning är att bygga ett nytt 
avloppsreningsverk i Moholm, ett nytt avloppsreningsverk i Fägre samt ett nytt 
vattenverk i Fägre. Kostnaden för detta uppgår till cirka 16 miljoner kronor. Denna 
lösning finns med som förslag i den nya VA-planen för år 2020-2030 som ska antas 
av fullmäktige under våren 2020.   
 
I nuvarande flerårsbudget finns inte investeringsmedel avsatta för detta projekt, 
varför verksamhet teknik föreslår att kommunstyrelsen i Töreboda inarbetar 
finansieringen i kommande budgetprocess.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag tnau § 9/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-24, Överföringsledning mellan Moholm och Töreboda 
 
Protokollsutdrag Ks § 94/18, Töreboda kommun 

 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda 
VA-chef Amanda Haglind  
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Tekniska nämnden 

Tn § 7                                                   Dnr 2019/00333  

Motion om vattenförsörjning och avlopp i Lugnås stationssamhälle 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad 
med hänvisning till att frågan om VA-anslutning till det kommunala nätet i Lugnås 
kommer att hanteras i samband med antagande av uppdaterad VA-plan.  

Bakgrund 

En motion är inlämnad som föreslår att Lugnås stationssamhälle ska anslutas till det 
kommunala VA-systemet i Mariestads tätort. Verksamhet teknik konstaterar att 
denna fråga behandlas i VA-plan 2020-2030 som är inlämnad för politisk beredning.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 10/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-21, Motion om vattenförsörjning och avlopp i Lugnås 
stationssamhälle 
 
Protokollsutdrag Kf § 87/19, Mariestads kommun 
 
Motion om vattenförsörjning och avlopp i Lugnås stationssamhälle 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige i Mariestad (via kommunsekreterare Eleonor Hultmark) 
VA-chef Amanda Haglind   
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Tekniska nämnden 

Tn § 8                                                   Dnr 2018/00585  

Ansökan om ersättning för onyttigbliven anläggning på 
fastigheten Moviken 3:2 i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att inte göra avsteg från rådande praxis om avskrivningstid 
om tio år för den onyttigblivna avloppsanläggningen.  

Bakgrund 

Utbyggnation av det kommunala VA-ledningsnätet till området Moviken i Mariestads 
kommun pågår. När utbyggnationen är färdig kommer fastighetsägarna i området att 
faktureras en anläggningsavgift och förväntas koppla bort fastigheten från den 
nuvarande avloppsanläggningen och istället koppla spillvattnet till det kommunala 
nätet. 
 
I rådande lagstiftning föreskrivs att ersättning ska utgå till fastighetsägare vars 
anläggning blir onyttigbliven i sådana lägen, praxis är att ersättning ges med en 
avskrivningstid om tio år. Detta för att ersätta att fastighetsägaren inte haft nytta av 
avloppsanläggningen under de tio år som praxis anger.  
 
Flera fastighetsägare har inkommit med ansökan om ersättning för onyttigbliven 
anläggning och fått beslut om att de kommer att bli ersatta. En av de aktuella 
fastigheterna är Moviken 3:2. Fastighetsägaren har inkommit med en skrivelse med 
begäran om att ompröva avskrivningstiden från 10 år till 15 år. Skäl för detta framgår 
i bilagd e-post från fastighetsägaren.  
 
Verksamhetens bedömning är att det inte finns skäl att ändra avskrivningstiden i det 
aktuella fallet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 11/20 
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Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-21, Ansökan om ersättning för onyttigbliven anläggning på 
fastigheten Moviken 3:2 i Mariestad 
 
Ansökan om ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning för fastigheten Moviken 
3:2 
 
E-post från ägarna till fastigheten Moviken 3:2 till verksamhet teknik 

 

Expedieras till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Fastighetsägare Moviken 3:2  
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Tekniska nämnden 

Tn § 9                                                   Dnr 2020/00032  

Tilldelning av  investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Mariestad år 2020  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela följande projekt investeringsmedel ur 2020-års 
VA-investeringsram för VA-verk och pumpstationer: 

 600 tkr till projekt ”Modernisering pumpstationer”.                                                                                          

 250 tkr till projekt ”Ny blåsmaskin Mariestads avloppsreningsverk”. 

 100 tkr till projekt ”Besiktning betong Lindholmen”.  

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 6 000 tkr i investeringsram för VA-
anläggningar ovan mark för att kunna hålla en förnyelsetakt enligt de mål som anges i 
VA-planen. 
 
Verksamhet teknik har hittills gjort följande prioriteringar i förnyelsearbetet för 
anläggningar ovan mark och föreslår tekniska nämnden att tilldela medel till 
respektive projekt: 

 600 tkr till projekt ”Modernisering pumpstationer”.                                                                                          
 
Projektet syftar till att rusta upp befintliga pumpstationer till modern 
standard. Projektet medför ökad funktion och bättre övervakning av 
pumpstationerna. 

 250 tkr till projekt ”Ny blåsmaskin Mariestads avloppsreningsverk”.  
 
Blåsmaskinen på Mariestads avloppsreningsverk är gammal och förbrukar en 
stor mängd el. Byte av blåsmaskinen skulle innebära bättre funktion, minskad 
elförbrukning och kostnadseffektivisering av driften.  

 100 tkr till projekt ”Besiktning betong Lindholmen”.  
 
Projektet syftar till att bestämma status på betongytorna i Lindholmens 
vattenverk för senare åtgärder.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 12/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-27, Tilldelning av investeringsmedel till VA, anläggningar ovan mark 
Mariestad år 2020  
 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 

 

Expedieras till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Ekonomienheten  
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Tekniska nämnden 

Tn § 10                                                   Dnr 2020/00033  

Tilldelning av investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Töreboda år 2020  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela följande projekt investeringsmedel ur 2020 års 
VA-investeringsram:  
 

 200 tkr till projekt ”Modernisering pumpstationer och yttre verk”.  

 200 tkr till projekt ”Omrörare Töreboda avloppsreningsverk”.  

 250 tkr till projekt ”Slamförtjockare Töreboda avloppsreningsverk”.  

 220 tkr till projekt ”Reparation tak Töreboda avloppsreningsverk”.  

 280 tkr till projekt ”Reservkraftverk Vassbacken”. 

 350 tkr till projekt 92221 ”Ombyggnad Vassbacken Moholm etapp 2”.  

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 11 500 tkr i investeringsram för VA-
anläggningar ovan mark och förnyelse av ledningsnät för att kunna hålla en 
förnyelsetakt enligt de mål som anges i VA-planen. Verksamhet teknik föreslår 
tekniska nämnden att tilldela medel till följande projekt:  
 

 200 tkr till projekt ”Modernisering pumpstationer och yttre verk”.  
 

Projektet syftar till att bygga om mekaniska installationer i pumpstationer och 
mindre verk i Töreboda kommun.  

 200 tkr till projekt ”Omrörare Töreboda avloppsreningsverk”.  
 

Befintliga omrörare som är del av processen i Töreboda avloppsreningsverk 
har förlorat del av sin funktionalitet då de är nära uttjänta och behöver bytas 
ut.  

 250 tkr till projekt ”Slamförtjockare Töreboda avloppsreningsverk”.  
 

Slamavvattnaren i Töreboda avloppsreningsverk är till åren kommen och 
behöver bytas ut för att uppnå önskvärd funktion. 
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 220 tkr till projekt ”Reparation tak Töreboda avloppsreningsverk”.  
 

Taket på Töreboda avloppsreningsverk är i dåligt skick och takpapp och 
gummiduk behöver bytas för att säkerställa funktion. Projektet är extra 
aktuellt då solpaneler ska installeras på taket efter reparationen.  

 280 tkr till projekt ”Reservkraftverk Vassbacken”.  
 

Vassbackens vattentäkt ligger avsides och ett reservkraftverk skulle medföra 
säkrare drift vid strömavbrott och oväder. 

 350 tkr till projekt 92221 ”Ombyggnad Vassbacken Moholm etapp 2”.   
 

Tidigare har ombyggnation av styr och regler för vattenverket och 
vattentäkten genomförts. Under etapp 2 ska lågreservoaren renoveras då 
taket uppvisar stora brister.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 13/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-27, Tilldelning av investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Töreboda 2020 
 
Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 

 

Expedieras till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Ekonomienheten 
Töreboda kommun  
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Tekniska nämnden 

Tn § 11                                                   Dnr 2020/00034  

Tilldelning av investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Gullspång år 2020  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela följande projekt investeringsmedel ur 2020 års 
VA-investeringsram: 
 

 150 tkr till projekt ”Returslampump Gullspångs avloppsreningsverk”.  

 450 tkr till projekt ”Modernisering pumpstationer”.  

 500 tkr till projekt ”Styrning Hova reningsverk och Gullspångs reningsverk”.  

 120 tkr till projekt ”Byte råvattenpump 2 Varsundet”. 

 220 tkr till ”Manskapsbyggnader Hova avloppsreningsverk och Gullspångs 
avloppsreningsverk”.  

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-
planen. 
 
Verksamhet teknik har valt att särredovisa ledningsnät och anläggningar ovan mark. 
För reinvestering i anläggningar ovan mark föreslår verksamhet teknik tekniska 
nämnden att prioritera tilldelning av medel till följande projekt:  

 150 tkr till projekt ”Returslampump Gullspångs avloppsreningsverk”.  
 

Verket behöver utrustas med en ny returslampump för att uppnå 
reningsresultat som medför att kraven på rening av avloppsvatten som ställs 
på verket uppfylls även vid höga inflöden.  

 450 tkr till projekt ”Modernisering pumpstationer”.  
 

De befintliga avloppspumpstationerna rustas kontinuerligt och projektet 
avser ombyggnad av mekaniska installationer och styrskåp vilket krävs då 
befintlig utrustning är åldrad.                                                                                                   

 500 tkr till projekt ”Styrning Hova reningsverk och Gullspångs reningsverk”.  
 

Investeringen syftar till effektivisering av båda verken genom ny styrning och 
elinstallationer, samordningseffekter medför att projektet bäst styrs mot 
samma projektnummer. 
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 120 tkr till projekt ”Byte råvattenpump 2 Varsundet”.  
 

Under 2019 byttes pump 1 ut, även pump 2 behöver bytas då den är uttjänt. 
Byte av pumpen säkerställer råvattenstationens funktion många år framåt. 

 220 tkr till ”Manskapsbyggnader Hova avloppsreningsverk och Gullspångs 
avloppsreningsverk”.  
 

VA-verksamheten har under många år hyrt manskapsbyggnader till 
avloppsreningsverken i Hova och Gullspång och nu finns det möjlighet att 
köpa ut byggnaderna. Det skulle medföra en billigare drift framåt. Om 
behovet av manskapsbyggnader ser annorlunda ut i framtiden kan de flyttas 
till annan lokalisering.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 14/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-27, Tilldelning av investeringsmedel till VA, anläggningar ovan mark 
Gullspång 2020 
 
Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 

 

Expedieras till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Ekonomienheten 
Gullspångs kommun  
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Tekniska nämnden 

Tn § 12                                                   Dnr 2020/00059  

Fördelning av investeringsramen för gatuavdelningen i 
Mariestads kommun år 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera enligt följande förslag: 
 

Reinvestering (13 500 tkr): 

 Projekt 2071 – 6 000 tkr 

 Projekt 2036 – 4 500 tkr 

 Projekt 2040 – 1 500 tkr 

 Projekt 2006 – 1 500 tkr 

Ambitionshöjande (7 000 tkr): 

 Projekt 2082 – 2 000 tkr 

 Projekt 2021 – 1 000 tkr 

 Projekt 2092 – 1 000 tkr 

 Projekt 2101 – 1 000 tkr 

 Nytt projekt avseende ombyggnation av allmän plats – 2 000 tkr 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog 2019-06-17 må- och budget för år 2020-2022. 
Gatuavdelningen inom verksamhet teknik har upprättat ett förslag på vilka projekt 
som ska genomföras under 2020 inom ramen för beslutad budget. Alla 
investeringsmedel är i dagsläget inte intecknade, utan arbete fortsätter kontinuerligt 
med planering av projekt med hänsyn till övriga verksamheter. 

Reinvesteringar (13 500 tkr): 

 Beläggningsprogram (projekt 2071), 6 000 tkr: 

Funktionsavtal - 4 000 tkr 

Kringarbeten - 2 000 tkr 
 

 Upprustning gator, (projekt 2036), 4 500 tkr: 

Upprustning av gator 
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 Upprustning småbåtshamn/naturhamnar (projekt 2040), 1 500 tkr: 

Förlängning av piren 

Upprusning bryggor i östra hamnen 
 

 Stockholmsvägen (projekt 2006), 1 500 tkr: 

Omgestaltning av gaturummet i samband med va-sanering (Madlyckevägen – 
Snickaregatan) 

 

Ambitionshöjande (7 000 tkr): 

 Genomförande av cykelnätsplan (projekt 2082), 2 000 tkr: 

Mariagatan, etapp 2 

Gång- och cykelväg + passage Bergsgatan (Statlig medfinansiering) 

Belysning gc-väg  
 

 Tillgänglighetsanpassningar i gaturummet (projekt 2021), 1 000 tkr: 

Tillgänglighetsanpassning busshållplats Lockerud 

Tillgänglighetanpassning busshållplats Madlyckan 

Gångväg inkl. belysning Björnbärsvägen 

Tillgänglighetsanpassning Stockholmsvägen 28 
 

 Genomförande av trafiksäkerhetsprogram (projekt 2092), 1 000 tkr: 

Gång- och cykelvägspassage Johns Hedins väg/Hertig Karls torg (Statlig 
medfinansiering) 

Övergångsställe inkl. busskuddar Mariagatan/Blombackagatan 

Radbyvägen trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
 

 Projekt allmän plats (projekt xxxx), 2 000 tkr: 

Ombyggnation nya torget, inkl. utredning/projektering 
 

 Utveckling av hamnområdet (projekt 2101), 1 000 tkr: 

Iordningställande av hamnplan/förvaring, ytterligare ställplatser 

Fortsatt arbete med flytbryggan, inre hamnen 

Behandling på sammanträdet 

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

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg 2020-01-28,    
Omdisponering av investeringsmedel 2020 gata Mariestad 

 

Expedieras till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Ekonomienheten  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 13                                                   Dnr 2020/00058  

Fördelning av investeringsramen för gatuavdelningen i 
Töreboda kommun år 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktig i Töreboda beslutade 2019-10-30 om reviderad budget för 2020-
2022. Följande investeringsramar beslutades då för gata 2020: 

 Tillgänglighet HIN – 200 tkr 

 Gata generellt – 2 500 tkr 

 Trafiksäkerhetsåtgärder – 300 tkr 

 GC-vägar – 1 000 tkr 

 GC-vägar – Moholm – 500 tkr 

 
Verksamhet teknik, gatuavdelningen, har tagit fram förslag på vilka projekt som ska 
genomföras under 2020 inom ramen för beslutad budget. 

 Tillgänglighet HIN, 200 tkr (Projekt 92279): 

Enligt plan 
 

 Gata generellt, 2 500 tkr (Projekt 92162): 

Planerat beläggningsunderhåll/upprustning gator enligt inventering – 2 500 tkr 
 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 300 tkr (Projekt 92158): 

Trafiksäkerhetsåtgärder Stora Bergsgatan – 200 tkr 

Moholms förskola – utredning, oklart behov och ev. omfattning 
 

 GC-vägar, 1 000 tkr (Projekt 92180): 

Gång- och cykelväg Örnstigen inkl. passage över Idrottsvägen – 450 tkr 
(Statlig medfinansiering) 

Cykelvägvisning – 100 tkr Återstår 450 tkr till ytterligare gc-projekt som 
bestäms under året. 
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 GC-vägar – Moholm – 500 tkr (Projekt 92178). Avser projekt som utförs av 
Trafikverket där kommunen medfinansierar enligt separat avtal.  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg 2020-01-28,  Investering 
2020 gata Töreboda  

 

Expedieras till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Ekonomienheten 
Töreboda kommun  
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Tekniska nämnden 

Tn § 14                                                   Dnr 2019/00300  

Medborgarförslag om att anlägga farthinder på Kanalvägen 
Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Gustav Sandstedt har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga farthinder 
som betongsuggor eller vägbulor på Kanalvägen i Töreboda för att minimera risken 
för olyckor. Enligt förslagsställaren används vägen för buskörning med avsevärda 
hastighetsöverträdelser och att detta sker på dygnets alla timmar. Det är mer folk i 
rörelse nu i samband med utbyggnation av lekplatsen och utvecklingen av 
Kanalparken och gästhamnen. 
 
Kommunfullmäktige i Töreboda beslutade att överlämna medborgarförslaget till 
tekniska nämnden för beredning. 
 
Det finns inga trafikmätningar på Kanalvägen. Gatans bredd varierar mellan sex 
meter och sju meter. Det finns gångbana på västra sidan av gatan. Det finns inga 
inrapporterade trafikolyckor på Kanalvägen under de senaste fem åren.  
 
I området mellan Kanalvägen och Göta kanal finns bland annat en lekplats, grillplats, 
en scen som används vid olika evenemang samt restaurangverksamhet. Här finns 
även gästbryggor och angöring för turistbåtar.  
 
Vid Kanalvägens södra del finns parkeringsplatser för besökare till området och Göta 
kanal. Här finns även plats för bussar som ska hämta/lämna passagerare för vidare 
turer med båt på Göta Kanal. Det är fler besökare till området under sommaren än 
vintern vilket gör att trafikintensiteten på den aktuella vägen varierar under året. 
 
Gatuavdelningen får ofta in önskemål om farthinder på mindre gator. Placering av 
farthinder bör dock ske på ett strategiskt sätt utifrån framtaget 
trafiksäkerhetsprogram. Hastighetsdämpade åtgärder ska i första hand placeras där 
oskyddade trafikanter ska korsa större vägar och vid skolor/förskolor där risken för 
olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon är hög. En gata av 
bostadskaraktär med många in- och utfarter, relativt låga trafikflöden och ingen 
genomfartstrafik är inte aktuell för farthinder.  
 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Med anledning av förekommande turisttrafik föreslår verksamheten att skyltar med 
rekommenderad hastighet om 30 km/tim sätts upp från södra infarten för att 
tydliggöra att det är ett område där bilar ska framföras med låg hastighet för allas 
trevnad.  
 
Att köra för fort är ett brott och ska hanteras av polismyndigheten. Vid kommande 
möten med polisen avser verksamheten att framföra synpunkter på mer övervakning 
av Kanalvägen.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 15/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-28, Medborgarförslag om att anlägga farthinder på Kanalvägen 
Töreboda   
 

Protokollsutdrag Kf § 120/19, Töreboda kommun 
 

Medborgarförslag om att anlägga farthinder på Kanalvägen Töreboda 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige i Töreboda  
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 15                                                   Dnr 2019/00298  

Framkomlighet cykelparkering vid ICA Oxen i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att överlåta till verksamheten att vidta de åtgärder som är 
lämpliga, för att underlätta framkomligheten vid cykelparkeringen vid ICA Oxen.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Torbjörn Forsell (C) gav tekniska nämnden tekniske chefen i 
uppdrag att se över och utreda möjligheten till förbättringar då cykelparkeringen vid 
Ica Oxen skapar svårframkomlighet för framförallt personer med nedsatt syn. 
 
Tidigare fanns ett cykelställ utanför Ica men i samband med ombyggnationen av 
Stockholmsvägen togs detta bort och ersattes av en ny cykelparkering på motsatta 
sidan av Stockholmsvägen, bredvid kundparkeringen, på mark som ägs av Ica. Det är 
även på östra sidan av Stockholmsvägen som cykelbanan ligger. Under senare tid har 
det dock åter börjat parkeras cyklar utanför Ica, både längs fasaden och mitt i 
gångbanan. Detta orsakar problem, främst för personer med nedsatt syn som inte ser 
cyklarna och således riskerar att ramla. Då gångbanan utanför Ica Oxen är bred så 
kan det vara svårt att förstå att en parkerad cykel kan vara ett hinder för någon 
annan.  
 
Verksamhet teknik har tittat på olika alternativ till lösningar och kan konstatera att 
det mest lämpliga vore att sätta upp skyltar med cykelparkering förbjuden på fasaden 
vid Ica och hänvisa till befintlig cykelparkering. Vid behov kan den befintliga 
cykelparkeringen kompletteras med fler platser.  
 
Det är att föredra att hänvisa cyklister till östra sidan på grund av att det är där 
cykelbanan finns. Att möjliggöra cykelparkering på västra sidan skulle kunna bidra till 
att fler cyklar på gångbanan.  
 
Dialog har förts med ansvariga på Ica Oxen om behovet, placering och eventuell 
utbyggnad av deras befintliga cykelparkering på andra sidan Stockholmsvägen och de 
ställer sig positiva till att samarbeta för att hitta en lösning på problemet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag tnau § 16/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-28, Framkomlighet cykelparkering vid ICA Oxen i Mariestad  
 
Protokollsutdrag Tn § 197/19 

 

Expedieras till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 16                                                   Dnr 2019/00334  

Motion om att montera belysning på lekplatserna i Mariestads 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestad anser motionen vara 
besvarad med hänvisning till att det pågår ett arbete med att ta fram en belysningsplan 
där även lekplatser ingår.  

Bakgrund 

Henrik Andersson (MAP) har i en motion föreslagit att kommunen ska montera 
belysning i så många lekplatser som möjligt i Mariestads kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 
 
I motionen beskrivs att de flesta av kommunens lekplatser inte är utrustade med 
belysning vilket gör att det under höst och vinter är mörkt på lekplatserna efter 
klockan 16:00. Många föräldrar slutar jobbet kl. 16:00 och har på så sätt ingen 
möjlighet till uteaktivitet med sina barn då mörkret faller. Många av kommunens 
lekplatser har rustats upp under senare år men försågs då inte med belysning, därför 
framförs det i motionen önskemål om att se över möjligheten att belysa så många 
som möjligt av de upprustade lekplatserna och även ha med belysning som en viktig 
aspekt vid anläggandet av nya lekplatser.  
 
Mariestads kommuns tog fram ett lekplatsprogram under år 2017. Upprusningen av 
lekplatserna har därefter skett med utgångspunkt från programmet.   
 
I Mariestads kommun finns totalt 35 lekplatser uppdelat på 3 temalekplatser 
(Stadsparken, hamnen och Karlsholme), 6 större områdeslekplatser samt 26 mindre 
lekplatser. Dessa lekplatser ligger på allmän plats. Utöver dessa finns lekplatser inom 
bostadsområden och vid skolor och förskolor. I programmet beskrivs på 
övergripande nivå att lekplatser bör vara belysta för att ge trygghet även under den 
mörkare årstiden. I den inventeringen och förslag på åtgärder som finns framtaget 
för lekplatser finns dock inget med om belysning.  
 
Verksamhet teknik arbetar med en belysningsplan där behov och önskemål om 
förstärkt belysning på gång- och cykelvägar, övergångsställen med mera identifieras. 
Tanken med belysningsprogrammet är att det ska ligga till grund för planering av 
kommande investeringar gällande komplettering av belysning för ökad säkerhet och 
trygghet.  
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En annan vinst med att ta fram en belysningsplan är att det finns tillfällen då man 
kan spara mycket på att samordna grävning och montering av ny belysning med 
andra projekt. I den aktuella belysningsplanen föreslås belysning på temalekplatserna 
och de större områdeslekplatserna tas med.  
 
Verksamhet teknik föreslår att motionen ska anses vara besvarad då arbete med 
belysningsplan pågår och där ingår inventering och förslag till ny belysning, vilket 
även innefattar kommunens större lekplatser.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 17/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-28, Motion om att montera belysning på lekplatserna i Mariestads 
kommun  
 
Protokollsutdrag Kf § 87/19, Mariestads kommun 
 
Motion om att montera belysning på lekplatserna i Mariestads kommun 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige i Mariestad 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 17                                                   Dnr 2019/00346  

Motion om hundrastgårdar 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestad anser motionen vara 
besvarad med hänvisning till planerad utveckling av Sydport.  

Bakgrund 

Nils Farken (S) och Lillemor Ågren (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
bygga en hundrastgård på västra sidan i Mariestad samt att möjligheten till att bygga 
hundrastgårdar i kransorterna utreds. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 
 
I motionen beskrivs att det idag finns en hundrastgård på östra sidan av Mariestad 
och att det borde finnas en även på västra sidan.  Man vill även att behov av 
hundrastgårdar i kransorterna ska utredas. I motionen beskrivs hundrastgården som 
en plats för hundar att springa löst och leka samt att det fungerar som en mötesplats 
för kommunens invånare och besökare. 
 
Idag finns det en hundrastgård i Johannesbergsområdet i Mariestad som ligger på 
privat mark och inte sköts av kommunen.  
 
Att anlägga en hundrastgård innebär dels investeringskostnader vid uppförandet och 
sedan tillkommer en kostnad för drift och underhåll (tömning av extra sopor, 
gräsklippning med mera). Med det ekonomiska läge som är idag ser inte verksamhet 
teknik att det finns utrymme för dessa ökade kostnader. I Mariestad och i 
kransporterna finns det gott om promenadområden där hundar kan rastas.  
 
Enligt kommunens ordningsföreskrifter ska hundar hållas kopplade i parker, 
grönområden, planteringar och inom särskilt anlagda motionsspår. Tikar ska hållas 
kopplade under löptid inom hela kommunen, dock inte inom inhägnat område. 
Dessa förskrifter håller på och ses över. Under perioden 1 mars till 20 augusti ska 
hundar och katter hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa löst i marker 
där det finns vilt.  
 
I samband med utvecklingen av Sydport och planer på rastplats för genomresande så 
kan utrymme skapas för en hundrastgård där för att ytterligare förstärka 
attraktiviteten för förbipasserande. En hundrastgård vid Sydport skulle även kunna 
användas av boende i Mariestad vid behov.  
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Med hänvisning till den planerade utvecklingen av handelsområdet Sydport föreslår 
verksamhet teknik att motionen ska anses vara besvarad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 18/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-28, Motion om hundrastgårdar  
 
Protokollsutdrag Kf § 96/19, Mariestad  
 
Motion om hundrastgårdar 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige i Mariestad 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 18                                                   Dnr 2020/00004  

Upphävande av parkeringen på Nya Torget vid Knallen  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att:  
 
1. Upphäva lokal trafikföreskrift 1493 2015-00141 under perioden 1 april till 30 

september år 2020. 

2. Upphäva lokal trafikföreskrift 1493 2015-00143 samt besluta om ny lokal 
trafikföreskrift 1493 2020-00005. Den nya trafikföreskriften ska omfatta tre 
parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

 
Beslutet gäller under förutsättning att det kommer in en ansökan om att anlägga en 
uteservering på den aktuella platsen.              .  

Bakgrund 

Mariehus har framfört önskemål till verksamhet teknik om att delar av 
Knallenparkeringen på Nya torget behövs för att möjliggöra en nyetablering av 
verksamhet i Knallenhuset, kvarteret Ärlan. Den nya verksamheten har behov av yta 
för uteservering under perioden 1 april till 30 september. För att möjliggöra detta 
behöver elva parkeringsplatser för tidsbegränsad parkering samt en plats för 
rörelsehindrad upphävas under perioden 1 april till 30 september. De två befintliga 
platserna för rörelsehindrade i anslutning till Nygatan kommer finnas kvar. 
 
Verksamhet teknik föreslår att tekniska nämnden upphäver beslut om lokal 
trafikföreskrift om parkering på Nya torget, 1493 2015-00141 under perioden 1 april 
till 30 september. Dessutom föreslås beslut om lokal trafikföreskrift om parkering för 
rörelsehindrad, 1493 2015-000143, (3 platser), upphävas och samtidigt besluta om ny 
lokal trafikföreskrift, 1493 2020-00005, (2 platser) om parkering för rörelsehindrad.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till nämnden utan eget yttrande. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att gatuchefens förslag om ny 
trafikföreskrift 1493 2020-00005 ska omfatta tre parkeringsplatser för 
rörelsehindrade samt även att beslutet ska gälla under förutsättning att det finns en 
inkommen ansökan om att få anlägga en uteservering på platsen.  
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Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar därefter upp gatuchefens förslag med egna 
tilläggsyrkanden för beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslagen.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 19/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-31, Upphävande av parkeringen på Nya Torget vid Knallen 

 

Expedieras till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Mariehus AB, Stefan Rånes  
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Tekniska nämnden 

Tn § 19                                                   Dnr 2019/00338  

Medborgarförslag om att bredda parkeringsplatser utanför 
Knallen-huset i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget med anledning av att parkeringen 
tillfälligt föreslås upphävas. 
 
Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.  

Bakgrund 

Magnus Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att bredda 
parkeringsplatserna utanför Knallen-huset. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning och beslut. 
 
Med anledning av förslaget att tillfälligt upphäva parkeringen utanför Knallen-huset 
under perioden 1 april till 30 september och med anledning av att arbete pågår med 
att se över hur torget och omkringliggande ska fungera i framtiden så förslår 
verksamhet teknik att tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 20/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-28, Medborgarförslag om att bredda parkeringsplatser utanför 
Knallen-huset i Mariestad   
 
Protokollsutdrag Kf § 87/19, Mariestad 
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Medborgarförslag om att bredda parkeringsplatser utanför Knallen-huset i Mariestad 

 

Expedieras till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunsekreterare Eleonor Hultmark (för anmälan i kommunfullmäktige) 
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Tekniska nämnden 

Tn § 20                                                   Dnr 2020/00031  

Information beläggningsplan  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har under de senaste åren genomfört kommunens 
beläggningsarbeten inom ramen för ett 15-årigt funktionsavtal. Detta avtal gäller 
fram till och med 31 mars 2021 och det är nu dags att utvärdera och påbörja ny 
upphandling för beläggningstjänster inom MTG. 

Utvärdering av funktionsavtalet: 

Kontraktstiden på funktionsavtalet sträcker sig från 2006-04-01 till  
2021-03-31 och gäller för Mariestads kommun. Töreboda och Gullspång har så 
kallade hängavtal.  

Avtalet innebär att gator registrerades vid en inventering till olika servicenivåer 
beroende av trafikmängd och trafikslag. I Mariestad finns det tre servicenivåer: 

 Servicenivå 1 är huvudgator typ Stockholmsvägen, Göteborgsvägen, 
Marieforsleden 

 Servicenivå 2 är matargator typ Bergsgatan, Leksbergsvägen, Mariagatan 

 Servicenivå 3 är resterande gator så som alla villagator med mindre 
trafikmängder. 

 
Vid avtalets ingång låg prioriteringen på servicenivå 1 där beläggningsarbeten pågick 
från 2006 till 2014. Servicenivå 2 gicks igenom under åren 2007 till 2016 och 
servicenivå 3 mestadels från 2012 och fram till avtalets slut. 
 
Kostnaden för funktionsavtalet är ca 4 000 tkr/år. Därutöver tillkommer kostnader 
för kringarbeten då avtalet endast innehåller asfalt på körbanan. Detta innebär att på 
gator i servicenivå 1 där det oftast inte finns så mycket tilläggsarbeten och 
kringkostnader, har kostnaderna kunna hållits nere. På gator i servicenivå 3 är det 
desto mer kringarbeten i form av justeringar/reparationer av kantsten, dåliga 
gångbanor, fler brunnar i gatan med mera och kostnaderna för detta ligger på cirka 
2 000 tkr/år utöver avtalets grundavgift om 4 000 tkr. 
 
Ett femtonårigt avtal är långt och det är svårt att förutse alla detaljer som kan uppstå 
under den långa perioden med funderingar om hur avtalet ska tolkas i olika fall. 
Under 15 år hinner också båda parter byta personal vilket också gör att saker ses på 
olika sätt.  
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Fördelen i avtalet har legat i avtalets början då kommunen fick en hel del gator 
åtgärdade efter en lång tid med kraftigt eftersatt beläggningsunderhåll. Då fungerade 
också avtalet bra för kommunen då det var klart vad som ingick i beläggnings-
åtgärderna för servicenivå 1. Under senare år, när det är gator i servicenivå 3 som är 
aktuella, uppstår oftare diskussioner då det är mycket som ska samordnas. Det är fler 
ledningsägare som har behov av att gräva i gatorna som gör att det blir förändringar i 
planeringen för avtalet vilket i sin tur gör att gator behöver bytas ut ifrån första 
planen. I avtalet styr entreprenören till stor del val av gator som ska beläggas, vilket 
inte alltid stämmer överens med den prioriteringen som verksamheten själv ser 
behov av. 
 
Inom ramen för avtalet har flera besiktningar genomförts och det kommer även att 
ske en omfattande besiktning efter avtalets slut för att säkerställa att avtalet har 
efterföljts. Denna inventering/besiktning kommer sedan även att ligga till grund för 
kommande beläggningsarbeten.  
 
I och med den förbättring av vägnätet som skett under avtalet föreslår verksamhet 
teknik att kommande upphandling görs genom en vanlig traditionell upphandling 
med en kontraktstid på ett plus ett år med möjlighet till förlängning på förslagsvis ett 
plus ett år. Den ökade standarden på vägnätet innebär dock inte att storleken på 
investeringsmedel till gatorna kan minskas framöver utan de behöver fortsatt ligga på 
samma nivå eller mer. 
 
Målsättningen med kommande upphandling är att entreprenör ska vara utsedd under 
november 2020. Det innebär att förfrågningsunderlag ska vara klart att skickas ut i 
maj/juni 2020. Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag har påbörjats. 

Sammanfattning 

Avtalet har gett en kontinuitet i beläggningsarbetet och standarden har höjts på 
kommunens gator.  

Verksamhet teknik avser att upphandla ett nytt asfaltsavtal upp på traditionellt vis 
med förslag om 1+1+1+1 år. Detta för att inte hamn i långa avtal utan möjlighet att 
bryta om arbetet inte fungerar.  

Det är dock av största vikt att investeringsmedel säkerställs i samma eller större 
utsträckning kommande år för att inte återigen hamna i situationen där skicket på 
vägnätet försämras.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag tnau § 21/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-01-30, Information beläggningsplan 

 

Expedieras till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 21                                                   Dnr 2019/00350  

Återrapport av uppdrag - Information om ishallsprojektet och 
projektmodellen  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade på sitt sammanträde den 17 december 2019 att ge 
tekniske chefen i uppdrag att på sammanträdet i februari informera om 
projektmodellen och ishallsprojektet. 
 
Teknisk chef Michael Nordin och projektledare Björn Isvi informerar om Mariestads 
kommuns projektmodell och ishallsprojektet på sammanträdet.  
 
Informationen består i huvudsak av: 

 Projektmodellens olika faser och vilket ansvar som är kopplat till de olika 
ingående rollerna. 

 Förbättringspotentialer och vilka aktiviteter som genomförs för att bli bättre i 
arbetet i projekten. 

 Hur ishallsprojektet är uppsatt med status, tidplan och aktuell kalkyl.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-04, Information 
om ishallsprojektet och projektmodellen 

 

Expedieras till: 
Projektledare Björn Isvi 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 22                                                   Dnr 2019/00248  

Aktiviteter för tekniska nämnden år 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att 
omsätta ”folkviljan” till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra 
resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna.  
 
Grunden för målprocessen är den nya styrmodellen för Mariestads kommun. Utifrån 
styrmodellen och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden har alla nämnder 
tagit fram mål som även de gäller under hela mandatperioden (3 + 1 år). 
 
Under november och december har alla verksamheter arbetat fram aktiviteter som 
beskriver hur verksamheten ska nå målen. De mål som tekniska nämnden antagit och 
som aktiviteterna ska bidra till att nå är: 
 

 Våra ute- och innemiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för alla. 

 Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan. 

 Vi tar tillvara på såväl medarbetarnas som medborgarnas kreativitet för att 
utveckla vår verksamhet. 

 Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt. 

 Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt. 

 

Aktiviteterna 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 
delår och helår kommer status på måluppfyllelsen följas upp och analyseras samt 
rapporteras till nämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 24/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Emma Wiik och teknisk chef 
Michael Nordin 2020-01-31, Tekniska nämndens aktiviteter (verksamhetsplan) 2020 

 
Tekniska nämndens aktiviteter (verksamhetsplan) 2020 

 

Expedieras till: 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne  
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Tekniska nämnden 

Tn § 23                                                   Dnr 2020/00042  

Bokslut 2019 för tekniska nämndens verksamheter 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner bokslut 2019 med tillhörande måluppföljning för 
tekniska nämndens verksamheter.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet med tillhörande 
måluppföljning för verksamheterna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun 
under år 2019.  
 
Controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael Nordin redovisar respektive 
kommuns årsrapport samt måluppföljningen på sammanträdet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 25/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-02-07, Bokslut 2019 för tekniska nämndens verksamheter 
 
Årsbokslut med måluppföljning för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonomichef Anders Bernhall  
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Tekniska nämnden 

Tn § 24                                                   Dnr 2020/00045  

Ombudgetering 2019-2020 drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamhet i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till ombudgetering av investerings-
budget 2019 till 2020 i Mariestads kommun och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av 
investeringsbudget 2019 till 2020 i Mariestads kommun.  
 
Under år 2019 var investeringsbudgeten 198 264 tkr och utfallet blev 122 789 tkr, 
vilket innebar en avvikelse på 75 475 tkr. Totalt föreslås 67 658 tkr ombudgeteras 
enligt följande fördelning per avdelning:  
 

 VA-avdelningen 8 718 tkr  

 Gatuavdelningen 4 329 tkr  

 Fastighetsavdelningen 48 759 tkr  

 Exploateringsverksamheten (taxefinansierad verksamhet) 5 852 tkr 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 26/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-02-06, Ombudgetering 2019-2020 drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamhet i Mariestad 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 47 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Ombudgetering investeringsprojekt från 2019 till 2020 för Mariestads kommun, 
daterat 2020-02-06.  

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Teknisk chef Michael Nordin  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 48 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 25                                                   Dnr 2020/00048  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2019 för tekniska 
nämndens verksamheter i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads 
kommun år 2019.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i 
Mariestads kommun år 2019 som presenteras på mötet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 27/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg 2020-02-06, 
Slutredovisning av investeringsprojekt 2019 för tekniska nämndens verksamheter i 
Mariestad 
 
Slutredovisade investeringsprojekt 2019 Tekniska nämnden Mariestad, daterat  
2020-02-06.  

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Ekonomichef Christina Olsson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 49 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 26                                                   Dnr 2020/00046  

Ombudgetering 2019-2020 drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamhet i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till ombudgetering av 
investeringsbudget 2019 till 2020 i Töreboda kommun och överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen i Töreboda kommun.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av 
investeringsbudget 2019 till 2020 i Töreboda kommun.  
 
Under år 2019 var investeringsbudgeten 94 053 tkr och utfallet blev 40 026 tkr, vilket 
innebar en avvikelse på 54 027 tkr. Totalt föreslås 9 313 tkr ombudgeteras enligt 
följande fördelning per avdelning:  
 

 VA-avdelningen 88 tkr  

 Gatuavdelningen 6 844 tkr  

 Fastighetsavdelningen 2 381 tkr 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 28/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg 2020-02-06, 
Ombudgetering 2019-2020 drift- och investeringsbudget för tekniska nämndens 
verksamhet i Töreboda 
 
Ombudgetering av investeringsprojekt från 2019 till 2020 för Töreboda kommun, 
daterat 2020-02-06.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 50 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonomichef Anders Bernhall 
Kommunstyrelsen i Töreboda  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 51 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 27                                                   Dnr 2020/00049  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2019 för tekniska 
nämndens verksamheter i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda 
kommun år 2019.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i 
Töreboda kommun år 2019 som redovisas på sammanträdet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 29/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg 2020-02-06, 
Slutredovisning av investeringsprojekt 2019 för tekniska nämndens verksamheter i 
Töreboda  
 
Slutredovisade investeringsprojekt 2019 Tekniska nämnden Töreboda, daterat  
2020-02-06.  

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonomichef Anders Bernhall 
Töreboda kommun  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 52 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 28                                                   Dnr 2020/00047  

Ombudgetering 2019-2020 drift- och investeringsbudget för 
tekniska nämndens verksamhet i Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till ombudgetering av 
investeringsbudget 2019 till 2020 i Gullspångs kommun och överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen i Gullspång.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av 
investeringsbudget 2019 till 2020 i Gullspångs kommun.  

 
Under år 2019 var investeringsbudgeten 47 478 tkr och utfallet blev 26 092 tkr, vilket 
innebar en avvikelse på 21 386 tkr. Totalt föreslås 23 342 tkr ombudgeteras enligt 
följande fördelning per avdelning:  
 

 VA-avdelningen 7 109 tkr  

 Gatuavdelningen 0 tkr  

 Fastighetsavdelningen 16 233 tkr 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till tekniska nämnden utan eget yttrande  

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 30/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-02-06, Ombudgetering 2019-2020 investeringsbudget för tekniska 
nämndens verksamhet i Gullspång 
 
Ombudgetering av investeringsprojekt från 2019 till 2020 för Gullspångs kommun, 
daterat 2020-02-06.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 53 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonomichef Anders Bernhall 
Kommunstyrelsen i Gullspång  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 54 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 29                                                   Dnr 2020/00050  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2019 för tekniska 
nämndens verksamheter i Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Gullspångs 
kommun år 2019.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i 
Gullspångs kommun år 2019.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 31/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2020-02-06, Slutredovisning av investeringsprojekt 2019 för tekniska 
nämndens verksamheter i Gullspång 
 
Slutredovisade investeringsprojekt 2019 Tekniska nämnden Gullspång, daterat  
2020-02-06.  

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonomichef Ander Bernhall 
Gullspångs kommun  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 55 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 30                                                   Dnr 2018/00597  

Uppföljning internkontrollplan för tekniska nämnden år 2019 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för internkontroll i 
samband med årsbokslut 2019.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har beslutat om en internkontrollplan 2019. 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 2019 har tekniska nämnden valt ut de 
internkontrollpunkter hos kommunstyrelsen (nr. 1-2) som även är av vikt för 
tekniska nämnden att följa upp. Dock har tekniska nämnden beslutat om ett tätare 
uppföljningsintervall än kommunstyrelsen. De övriga två punkterna (nr. 3-4) är 
specifika för tekniska nämnden.  

Aktuella internkontrollpunkter 2019: 

 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: Dokumentation vid direktupphandling följs, dock kan förbättringar ske 
gällande att dokumentationen ska sändas till upphandlingsenheten. 

 Tillbud och arbetsskador 

Att tekniska nämnden följer upp rapporterade tillbud och arbetsskador. Detta har vid 
inspektion visat sig fungera undermåligt. 

Resultat: Tillbud och arbetsskador rapporteras, åtgärdas och följs upp på ett bra sätt. 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 56 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 SAM-årshjul 

Att tekniska nämnden följer rutiner och arbetssätt enligt årshjulet för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Detta har vid inspektion visat sig inte fungera i tillräcklig 
utsträckning. 

Resultat: SAM-årshjul finns och följs upp, dock har inte den årliga revisionen 
genomförts vid tidpunkten för denna rapportering 

 Inköp 

Att tekniska nämnden betalar leverantörsfakturor i tid. Tidigare uppföljning har visat 
att förbättring behöver ske och under år 2018 har så också skett. 
Internkontrollpunkten har inför 2019 utökats med att även innehålla kontroll genom 
stickprov av fakturans riktighet och avtalstrohet. 

Resultat: Inköp görs i huvudsak enligt avtal, vissa felaktiga fakturor hittas vilket tyder 
på en bra kontroll dock visar en revision i början på året i brister på attestflödet vilket 
det arbetats med. 

 Tillämpning av projektmodellen 

Att projekt som genomförs inom tekniska nämnden drivs i enlighet med 
Projektmodellen. 

Resultat: Tekniska nämndens uppstartade projekt under 2019 följer projektmodellen 
och verksamheten har initierat flertalet förbättringar och tydliggöranden i 
projektarbete.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 32/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-06, Uppföljning 
av internkontroll för tekniska nämnden 2019 
 
Redovisning: Intern kontroll 2019 helår för tekniska nämnden 

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
Administrativa enheten (för diarieföring)  



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 57 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 31                                                   Dnr 2019/00308  

Internkontrollplan för tekniska nämnden år 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta upprättat förslag till internkontrollplan 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 föreslår verksamhet teknik att 
välja tre särskilt viktiga kontrollpunkter utöver de punkter som kommunstyrelsen 
beslutar att följa upp på övergripande nivå.  

Aktuella områden för internkontroll 2020: 

 Direktupphandling 
 

Att tekniska nämnden följer de rutiner omkring dokumentation i 
direktupphandlingar. Detta har vid extern revision tidigare visat sig inte 
fungera i tillräcklig utsträckning. 

 Inköp 
 

Att tekniska nämndens verksamheter vid inköp följer avtal, följer rutiner för 
attest, kontrollerar fakturors riktighet och betalar fakturor i tid.  

 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.  



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 58 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 33/20 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-02-07, 
Interkontrollplan 2020 för tekniska nämnden 
 
Internkontrollplan för tekniska nämnden 2020 

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
Administrativa enheten (för diarieföring)  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 59 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 32                                                   Dnr 2019/00007  

Val av ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden väljer Eric Mellberg (M) till ny ersättare i arbetsutskottet efter 
Gunnar Bohlin (M).   

Bakgrund 

Gunnar Bohlin (M) har begärt att få bli entledigad från samtliga politiska uppdrag. 
Kommunfullmäktige i Gullspång godkände Bohlins (M) avsägelse vid sitt 
sammanträde den 16 december 2019.  
 
Gunnar Bohlin (M) innehade bland annat uppdraget att vara ledamot i tekniska 
nämnden och ersättare i nämndens arbetsutskott.  
 
Enligt tekniska nämndens reglemente är det nämnden som utser ledamöter och 
ersättare till utskottet. Tekniska nämnden har därför att utse ny ersättare i 
arbetsutskottet efter Bohlin (M).  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson, 2020-02-13 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Gullspång, Kf § 193/19     

 

Expedieras till: 
Nämndsekreterare Ylva Grönlund  
Gullspångs kommun  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 60 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 33                                                   Dnr 2020/00051  

Aktuell information  

  

Informationssäkerhet 

Kommunens informationssäkerhetssamordnare Per Ahlström informerar om 
informationssäkerhet. Bland annat ges information om säker hantering av lösenord 
på datorer, läsplattor, telefoner m.m., dataintrång, bedrägerier på nätet och vikten av 
att vara källkritisk till information som publicerats i olika typer av media. 

_________________________ 

Tillstånd till avloppsreningsanläggning 

Mark- och miljödomstolen har i en dom i mål nr M 26-29 bland annat beslutat att 
upphäva tidsbegränsningen avseende kommunens tillstånd gällande 
avloppsreningsanläggning. Länsstyrelsen har dock överklagat beslutet till mark- och 
miljööverdomstolen.  
 
Miljöinspektör Johanna Klingborn informerar nämnden om ärendet. 

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

Sida 61 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 34                                                   Dnr 2020/00006  

Anmälan av delegationsbeslut 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan följande delegationsbeslut: 
      

Tekniska nämndens arbetsutskott 

 Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2020-01-20.  

 Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2020-02-11.    

 

 

  

 


