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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 10 september 2019, kl. 14.00 – 16.50 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD)  Ordförande 

Erland  Gustavsson (M)  1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  2:e vice ordförande 
Nils Farken (S)  Ledamot 
Johan Jacobsson (S)  Ledamot 
 

Övriga deltagare Simon Ravik Enhetschef ledningsnät § 145 
Hanna Lamberg  Gatuchef § 146 – 147 
Elisabeth Westberg Controller § 148 – 151 
Hans Björkblom Fastighetschef del av § 160 
Michael Nordin  Teknisk chef 
Ewa Sallova  Sekreterare 

Justerare Nils Farken 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 143-161 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Nils Farken  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-09-10 

Anslagsdatum 2019-09-12 Anslaget tas ner 2019-10-04 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 143                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning med 
ändringen att ärende 2 och ärende 11, utgår.  
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Tnau § 144                                                   Dnr 2019/00196  

Upphandling - Ramavtal VA-arbeten 

  

Ärendet utgår.      
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 145                                                   Dnr 2019/00147  

Omdisponering investeringsmedel VA, Mariestad 2019 (Dalvägen) 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 2 800 tkr från 2019-års VA-investeringsram för 
ledningsnät (projekt 1701) till andra etappen av projekt ”VA-sanering Dalvägen”  

Bakgrund 

Dalvägenområdet har ett ledningsnät där spillvattenledningarna har stora inläckage. Det 
har också varit flertalet avloppsstopp på sträckan vilket innebär extra driftinsatser både för 
driftstörningarna i sig men också för att förebygga dem genom underhållsspolning. Även 
dricksvattenledningen som är av gjutjärn på sträckan har varit drabbad av flertalet 
vattenläckor de senaste åren vilket talar för att vattenledningens skick är påtagligt dåligt. 
Däremot är dagvattenledningarna som är förlagda vid ett senare tillfälle i andra sidan av 
gatan i bra skick och kommer inte att ingå i saneringsprojektet.  Flera ledningar är i 
dagsläget förlagda i tomtmark vilket kommer att rättas till och nya anslutningspunkter 
upprättas.  

Inför 2019 omdisponerades 5 000 tkr till projektet för att parallellt fortsätta projekteringen 
för att kostnadsberäkna ett färdigställande av hela projektet. Projektet är nu 
färdigprojekterat och totala kostnadskalkylen hamnar på 7 800 tkr (tidigare 
grovuppskattning var 7 000 – 10 000 tkr). Den delen som återstår är övre delen av 
Marielundsgatan där det byts ut spill- och vattenledning med tillhörande serviser. Även här 
ligger dagvattenledningen på andra sidan gatan och är i fint skick och byts inte ut.  

Verksamhet teknik föreslår därför att 2 800 tkr  tilldelas projektet ”VA-sanering Dalvägen” 
där medel omdisponeras från 2019 års VA-investeringsram för förnyelse av ledningsnät, 
projekt 1701.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-09-05,  Omdisponering investeringsmedel VA Mariestad 2019 
(Dalvägen) 

 

Bilaga 1 Omdisponering investeringsmedel VA Mariestad 2019 (Dalvägen).  

Expedierats till: 
(Controller Elisabeth Westberg) 
(Enhetschef ledningsnät Simon Ravik)    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 146                                                   Dnr 2019/00181  

Medborgarförslag om övergångsställe vid hållplatsen Hertig Karls 
torg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget med anledning av svårigheten att 
anordna ett säkert övergångsställe på platsen.  

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad.  

Bakgrund 

En kommuninvånare har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag om 
att det bör inrättas ett övergångsställe vid busshållplatsen Hertig Karls Torg på 
Göteborgsvägen i Mariestads kommun. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning och 
beslut.  

Enligt medborgarförslaget saknas ett övergångställe vid busshållplatsen Hertig Karls Torg 
på Göteborgsvägen då man inte orkar gå till de närliggande övergångställena utan genar vid 
busshållplatsen.  

Att anlägga ett övergångställe kan ses om en relativ enkel åtgärd för att skapa en säker och 
trygg möjlighet att korsa en gata. Att måla ett övergångställe och sätta upp skyltar har visat 
sig skapa en så kallad falsk trygghet då många fotgängare därmed anser sig bara kunna gå 
rakt ut i gatan utan att se sig för och räknar med att alla bilar ska stanna. Lagtexten kring 
övergångställen (Trafikförordningen 7 kap, 4 §) säger dock följande: ”Gående som skall gå 
ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon 
som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast 
om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.” För att skapa ett säkert 
övergångställe krävs andra fysiska åtgärder som garanterar en låg hastighet på fordonen för 
att minska risken för olyckor och skador vid eventuell olycka. 

För att skapa ett övergångställe vid busshållplatser är det även viktigt att de är något 
förskjutna gentemot varandra för att kunna placera övergångsstället bakom respektive 
hållplatsläge för att inte riskera att bussen eller bilar bakom kör om och på fotgängare som 
passerar gatan som skyms av bussen.  

Ett alternativ till ett övergångsställe är passage. Det innebär att möjliggör passage över 
gatan genom att t.ex. sänka kantsten men det är upp till fotgängaren att ta ansvar för att 
passage sker när det inte är andra fordon i närheten. Vid busshållplatsen Hertig Karls Torg 
finns nedsänkningar i kantstenen för denna typ av passage.  

Det finns inga inrapporterade trafikolyckor vid platsen. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 146 (forts.)                                                 Dnr 2019/00181  

 
På Göteborgsvägen finns idag ett övergångställe vid John Hedins väg, ca 90 meter från 
busshållplatsen. Det finns även sänkningar i kantstenen för att möjliggöra passage över 
vägen om trafikflödena tillåter det. Befintliga placeringar av busshållplatserna och deras 
utformning möjliggör inte byggnation av ett trafiksäkert övergångställe.  

Utifrån ovanstående anser Verksamhet teknik att medborgarförslaget är besvarat och att 
det bör avslås med hänvisning till befintliga övergångställen och passager.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-08-30, Medborgarförslag om övergångsställe vid hållplatsen Hertig 
Karls torg.  

Protokollsutdrag Kf § 37/19.  

Medborgarförslag om övergångsställe vid hållplatsen Hertig Karls torg.  

 

Expedierats till: 
(Förslagsställare) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 147                                                   Dnr 2019/00164  

Medborgarförslag om att förbättra renhållningen utmed vägarna i 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att kontakt är 
etablerad med aktörer i det aktuella området och att städning ska ske vid behov. 

Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad.  

Bakgrund 

En kommuninvånare har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag om 
bättre renhållning utmed vägarna i Mariestads kommun. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning och 
beslut.  

Enligt medborgarförslaget är det skräpigt i dikeskanterna längs Marieforsleden och den så 
kallade ”soptippevägen”. Vidare framförs synpunkter på att det är skräpigt vid 
bensinstation i Hasslerör där långtradarna står parkerade.  

Renhållningen på det kommunala vägnätet sköts av produktionsavdelningen. Renhållning 
av diken sker vid behov. Kan aktör som skräpat ner lokaliseras åläggs denna städa. 
Bångahagens återvinningscentral drivs av AÖS och på grund av den ökade nedskräpning 
som lokaliserats utmed vägen dit kontaktade produktionsavdelningen AÖS under våren 
2019. Det medförde att AÖS städade upp i dikena längs Marieforsleden. Inga ytterligare 
insatser finns idag inplanerade men vid behov kommer AÖS att kontaktas igen. Den 
nedskräpning som beskrivits kring macken i Hasslerör ligger inom bensinstationens mark 
och sköts av den verksamheten.  

Utifrån ovanstående anser verskamshet teknik att medborgarförslaget är besvarat med 
hänvisning till att kontakt är etablerad med aktörer och städning sker vid behov.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-08-30, Medborgarförslag om att förbättra renhållningen utmed vägarna i Mariestads 
kommun.  

Protokollsutdrag Kf § 26/19.  

Medborgarförslag om att förbättra renhållningen utmed vägarna i Mariestads kommun.  

Expedierats till: 
(Förslagsställare) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
(Gatuchef Hanna Lamberg )  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 148                                                   Dnr 2018/00098  

Ekonomiska läget 2019 - Information och beskrivning av 
konsekvenser 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Med bakgrund av att Mariestads kommuns ekonomi är ansträngd och att de åtgärdsplaner 
som togs fram i samband med prognos 1 inte är tillräckliga för att nå de ekonomiska målen 
för året har restriktioner införts i hela kommunens verksamheter. De restriktioner som 
främst berör tekniska nämnden handlar om  

 

 Anställningar av personal 

 Inköp 

 Kurser, konferenser och utbildningar 

 

Tekniska nämndens verksamheter i alla tre MTG-kommunerna har stora ekonomiska 
utmaningar år 2020 varför ett särskilt arbete just nu pågår i verksamheten för att hitta 
möjligheter till kostnadsreducerande åtgärder. Arbetets framdrift kommer löpande att 
redovisas för nämnden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-09-06, Ekonomiska läget 
2019 – Information och beskrivning av konsekvenser.  

 

Protokollsutdrag Ksau § 283/19.  

Expedierats till: 
(Controller Elisabeth Westberg) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 10 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 149                                                   Dnr 2019/00001  

Tertial 2, delårsrapport med årsprognos 2019 för tekniska nämnden 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för Tertial 2, delårsrapport med 
årsprognos 2019 för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

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

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för drift- och investeringsbudget 
2019 tertial 2 för tekniska nämnden i Mariestads kommun.  

Driftprognosen för den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på  
-1 000 tkr. I prognosen inkluderas de åtgärder ( 1600 tkr) som nämnden beslutade med 
anledning av avvikelsen i T1. Utöver det har ytterligare åtgärder (500 tkr) arbetats in då 
oförutsedda kostnader inträffat. Åtgärderna som är vidtagna och prognostiserade består 
främst av minskat underhåll.  

Driftprognosen för den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat -300 
tkr, vilket också är det budgeterade resultatet. Resultatet regleras mot en upparbetad 
resultatregleringsfond.  

Investeringsprognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 39 595 tkr för 
tekniska nämndens budget respektive ett budgetunderskridande med 1 425 tkr för 
exploateringsverksamheten för VA.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 149 (forts.)                                                  Dnr 2019/00001  

Underlag för beslut 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämndens drift- och 
investeringsbudgetbudget 2019 i Mariestads kommun. 

Investeringsprognos 2 TN Mariestad 2019. 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ”Tertial 2, delårsrapport med årsprognos 2019 för tekniska nämnden Mariestads 
kommun”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 150                                                   Dnr 2019/00003  

Tertial 2, delårsrapport med årsprognos 2019 för tekniska nämnden 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för Tertial 2, delårsrapport med 
årsprognos 2019 för tekniska nämnden Töreboda kommun.      

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

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

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för drift- och investeringsbudget 
2019 tertial 2 för tekniska nämnden i Töreboda kommun.  

Driftprognosen för den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -300 
tkr. 

Driftprognosen för den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat -200 
tkr. 

Investeringsprognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 46 622 tkr för 
tekniska nämndens budget.    

Underlag för beslut 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämndens drift- och 
investeringsbudgetbudget 2019 i Töreboda kommun. 

Investeringsprognos 2 TN Töreboda 2019. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 150 (forts.)                                                  Dnr 2019/00003  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-09-09, Tertial 2, delårsrapport med årsprognos 2019 för tekniska nämnden 
Töreboda kommun.   

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-10 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 151                                                   Dnr 2019/00005  

Tertial 2, delårsrapport med årsprognos 2019 för tekniska nämnden 
Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för Tertial 2, delårsrapport med 
årsprognos 2019 för tekniska nämnden Gullspångs kommun.      

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

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

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för drift- och investeringsbudget 
2019 tertial 2 för tekniska nämnden i Gullspångs kommun.  

Driftprognosen för den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -200 
tkr. 

Driftprognosen för den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat -400 
tkr 

Investeringsprognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 21 897 tkr för 
tekniska nämndens budget.       

Underlag för beslut 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämndens drift- och investeringsbudget 2019 
i Gullspångs kommun. 

Investeringsprognos 2 TN Gullspång 2019. 
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Tnau § 151 (forts.)                                                  Dnr 2019/00005  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ”Tertial 2, delårsrapport med årsprognos 2019 för tekniska nämnden Gullspångs 
kommun”.     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 152                                                   Dnr 2018/00597  

Tertial 2, Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll i samband 
med delårsbokslut och prognos 2.  

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 nämnden 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 tre punkterna (nr. 3-5) är specifika 
för tekniska nämnden.  

 

Aktuella internkontrollpunkter 2019: 

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

 Resultat Tertial 2: Internkontrollpunkten har vid detta rapporteringstillfälle följts upp 
av kommunstyrelsen. 

 

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

 Resultat Tertial 2: Tillbudsrapporteringen fungerar och uppföljning av tillbudsåtgärder 
görs i samband med ledningsmöten 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 152 (forts.)                                                  Dnr 2018/00597  

 

3. 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 Tertial 2: Internkontrollpunkten följs inte upp vid detta tillfälle, internrevision 
är planerad till september. 

4. 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 Tertial 2: De stickprover som gjorts påvisar inga avvikelser dock har ingen 
uppföljning gjorts under semesterperioden. 

 

5. Tillämpning av projektmodellen 

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

 Resultat Tertial 2: De projekt som initieras och startas upp inom verksamhet teknik 
följer projektmodellen, dock finns fortfarande önskvärd förbättring i projekt som 
beställs från annan nämnd/verksamhet. Tekniska nämnden har därför tagit fram en 
processbeskrivning gällande projekt för påseende för samsyn. En utbildning i 
beställarrollen planeras bli genomförd under hösten.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-09-05, Tertial 2, 
Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden.  

 

Intern kontroll 2019 MTG – Tekniska nämnden delår 1, 2019-08-27.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 153                                                   Dnr 2018/00082  

Tertial 2, Uppföljning av tekniska nämndens mål 2019 

  

Ärendet utgår (ingår i ärende 7, Tertial 2, delårsrapport med årsprognos 2019 för 
tekniska nämnden Mariestads kommun) .       
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 154                                                   Dnr 2019/00053  

Återrapport - Uppdragslista för tekniska nämnden 2019 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner återrapport av uppdragslista för tekniska 
nämnden.  

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att nästa uppföljning av uppdragslistan ska göras 
till arbetsutskott och nämnd i november.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik ska under året återrapportera upprättad uppdragslista med uppdrag 
riktade till tekniska nämnden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-08-30,  Återrapport av 
uppdragslista för tekniska nämnden. 

 

Uppdragslista, rev 2019-09-05.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef  Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 155                                                   Dnr 2019/00144  

Avvikelserapport - Förbättrad ventilation i Töreboda 
kommunhus 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen och ger verksamhet teknik i 
uppdrag att på nämndens sammanträde 2019-09-17 redovisa en specifikation över vad den 
ekonomiska avvikelsen i projektet består av.      

Bakgrund 

Verksamhet teknik genomför för närvarande en renovering/ombyggnation av 
ventilationen i kommunhuset i Töreboda då denna har underkänts vid den obligatoriska 
ventilationskontrollen. Detta har i sin tur resulterat i ett föreläggande från Miljö- och 
byggnadsavdelningen. 

Arbetet innefattar bland annat, förutom konsultarbeten, nya ventilationsaggregat, nya 
elinstallationer och nya rörinstallationer. 

Under arbetets gång har det uppstått utmaningar vad avser brandskyddet, nytt innertak 
samt en ny styrinstallation och även en flytt av personalmatsal/kök till sessionssalen. 

På nämndens sammanträde den 21 maj 2019 beslutade nämnden om utökning av budget 
med 1 700 tkr till totalt 3 505 tkr för året. Under pågående arbete som sker inom ramen för 
ramavtalsentreprenörsavtal har väsentligt fördyrande kostnader i de tilläggsarbeten som 
krävs för ventilationsinstallationen. Främst inom bygg, el och brand. 

Verksamhet teknik bedömer att totalkostnaden för projektet kommer att hamna på 5,1 
mnkr, alltså ca 1,6 mnkr mer än budget. 

Finansiering av överskridandet kan pareras inom tekniska nämndens tilldelade 
investeringsram.         

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-09-10, Avvikelserapport 
förbättrad ventilation i Töreboda kommunhus.     

Expedierats till: 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 156                                                   Dnr 2019/00205  

Remiss -  Medborgarförslag om att montera två fotbollsmål i 
anslutning till lekplatsen i Gastorpsområdet Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att tillstyrka 
medborgarförslaget om att montera två enklare fotbollsmål i anslutning till lekplatsen i 
Gastorpsområdet Töreboda.  

Kostnaden om 10 tkr för monteringen ryms inom tekniska nämndens driftbudget.  

Bakgrund 

En medborgare i Töreboda kommun har  inkommit med ett medborgarförslag om att 
montera två fotbollsmål i anslutning till lekplatsen i Gastorpsområdet.  

Tekniska nämnden har fått medborgarförslaget till sig för beredning. 

Verksamhet teknik ställer sig positiva till montering av fotbollsmålen och föreslår därför att 
tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige i Töreboda att tillstyrka 
medborgarförslaget. Montering av fotbollsmålen bör ske söder om lekplatsen för att 
undvika risker med närliggande trafik.  

Kostnaden för montering av fotbollsmålen beräknas till 10 tkr och ryms inom tekniska 
nämndens driftbudget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-09-05, Yttrande -  Medborgarförslag om att montera två fotbollsmål i 
anslutning till lekplatsen i Gastorpsområdet Töreboda.  

 

Remiss - Medborgarförslag om att montera två fotbollsmål i anslutning till lekplatsen i 
Gastorpsområdet Töreboda.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 157                                                   Dnr 2018/00047  

Granskningsremiss - detaljplan för Södra Otterbäcken, Gullspångs 
kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av handlingarna för det kompletterande 
granskningssamrådet för detaljplan för Gallernäset 1:19 (Södra Otterbäcken) och har 
följande att yttra: 

I västra delen av planområdet behöver möjligheten finnas för anläggande av ett dike för 
avledande och fördröjning av dagvatten från nya bostadsbebyggelsen.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 juni 2019 att planförslaget för Gallernäset 1:19 ska bli 
föremål för ett kompletterande granskningssamråd. Detta efter kommunfullmäktiges beslut 
att inte specificera del av naturmarken inom föreslaget planområde som skog. 

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggande av bostäder samt utveckling 
av befintlig campingplats. Detaljplanen bedöms inte avvika från den kommunala 
översiktsplanen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Robert Ewaldsson och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-08-30,  Yttrande - kompletterande granskningssamråd detaljplan för 
Gallernäset 1:19 (Södra Otterbäcken). 

 

Remiss -  kompletterande granskningssamråd detaljplan för Gallernäset 1:19 (Södra 
Otterbäcken).  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 158                                                   Dnr 2019/00098  

Granskningsremiss - detaljplan Staren 1 m fl. Töreboda tätort 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan Staren 1 m 
fl. Töreboda tätort Töreboda kommun och har inget att erinra.  

Bakgrund 

Töreboda kommun har beslutat att detaljplan för Staren 1 i Töreboda ska bli föremål för 
granskning.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av befintlig fastighet för 
industriändamål. Området är inte tänkt att bebyggas utan ska förbättra verksamhetens 
logistik och uppställningsytor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Robert Ewaldsson och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-08-30, Yttrande – Granskning gällande detaljplan Staren 1 m.fl.  Töreboda 
tätort Töreboda kommun.   

Granskningsremiss -  detaljplan Staren 1 m fl. Töreboda tätort Töreboda kommun.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 159                                                   Dnr 2019/00054  

Handlingar att anmäla 2019 

  

Arbetsutskottets beslut 

1. Från kommunfullmäktige i Mariestad, beslut om ny styrmodell för Mariestads 

kommun.  

(Kf § 45/2019) 

2. Från kommunfullmäktige i Mariestad, beslut om kommunfullmäktiges mål för 

mandatperioden 2020 -20222. 

(Kf § 46/2019) 

3. Från kommunfullmäktige i Mariestad, beslut om förtydligande av reglerna om rätten till 

förlorad arbetsförtjänst för förtroendevald. 

(Kf § 48/2019) 

4. Från kommunfullmäktige i Mariestad, svar på motion om det goda debattklimatet som 

drivkraft för kommunen utveckling.  

(Kf § 50/2019) 

5. Från kommunstyrelsen i Mariestad, beslut om organisationsförändring inom 

kommunstyrelsens verksamhet – Kultur, fritid och högskoleplattformenen Dacapo 

Mariestad, medborgarkontor m.fl. 

(Ks § 126/2019) 

6. Från kommunstyrelsen i Mariestad, svar på medborgarförslag om att utsmycka 

Karlsholmeviken och Sjöhagaparken med två mindre fyrar.  

(Ks § 128/2019) 

7. Från kommunstyrelsen i Mariestad, beslut om tillgänglighetsanpassning av residenset 

Marieholm.  

(Ks § 134/2019) 

8. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, beslut om ombyggnation och 

utformning av rondell på Göteborgsvägen med ny förbindelse Förrådsgatan.  

(Ksau § 268/2019)        
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 160                                                   Dnr 2019/00019  

Aktuell information och frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Följande aktuell information och frågor tas upp vid dagens sammanträde: 

Ny fastighetschef 

Hans Björkblom ny fastighetschef är med vid dagens sammanträde och presenterar 
sig.  

Mariestads teater 

Sven-Inge Eriksson (KD) frågar om hur projektet fasadrenovering av Mariestads 
teater fortskrider. Tekniske chefen besvarar frågan.  
 

Användande av el-stolpar på Nya torget i Mariestad 

Nils Farken (S) frågar om uppdraget som getts gällande användande av el-stolpar på 
Nya torget i Mariestad. Uppdraget kommer att lyftas till nämnden i november.       
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 161                                                   Dnr 2019/00017  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger inga uppdrag till tekniske chefen vid dagens sammanträde.     

 

 

 

 


