Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Plats och tid

Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen,
tisdagen den 16 februari 2016 kl 17:00-19.55

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Sven-Inge Eriksson
Sune Jansson
Gunnar Bohlin
Lars-Göran Kvist
Mats Karlsson

(S)
(KD)
(C)
(M)
(S)
(MP)

Torbjörn Jansson
Björn Nilsson
Peter Granath
Johan Jacobsson
Magnus Dimberg
Roland Hjalmarsson

(C)
(S)
(S)
(S)
(M)
(C)

Andreas Svensson
Jim Gustavsson
Elisabeth Westberg
Anneli Mattson
Michael Nordin
Eva Berdenius
Kristofer Svensson
Ola Blomberg

(C)

Övriga deltagande

Utses att justera

Peter Granath

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik senast den 26 februari 2016

Sekreterare

Ersättare
Förvaltare §§ 22, 24
Ekonom §§ 25, 28, 31, 32
Driftchef § 36
Va- och gatuchef § 36-38, 41-42
Trafikingenjör §§ 39 - 40
Samhällsbyggnadschef
Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Justerande

Peter Granath

Justerandes signatur

Ordförande
1: e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot, deltog ej §§ 29-30,
§§ 33-48
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare

Utdragsbestyrkande

21-48

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 2

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2016-02-16

Anslagsdatum

2016-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-03-16

Sammanträdesprotokoll
Sida 3

Sammanträdesdatum
2016-02-16

Tekniska nämnden
Tn § 21

TN 6469

Godkännande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 4

Sammanträdesdatum
2016-02-16

Tekniska nämnden
Tn § 22

TN 2016/00028

Byte av underlag samt genomförande av årlig besiktning
Töreboda ridhus

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till
utvecklingsutskottet i Töreboda.
Bakgrund

Av kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda har fastighetsavdelningen
fått i uppdrag att utreda kostnaden för utbyte av ridhusets underlag samt
utförande av årlig besiktning (enl § 17 i skötselavtalet).
Bedömning
Utbyte av befintligt underlag beräknas kosta ca 200 tkr, vilket inte ryms i
driftbudgeten utan kräver utökad budget.
Töreboda Hästklubb har också framfört önskemål om utökad belysning runt
klubbens yttre ridbana, i samband med utbyggnaden av Töreshov. Kostnaden för
detta uppgår till ca 250 tkr, och måste anslås extra till investeringsbudgeten,
lämpligen i 2017 års budget.
Den årliga besiktningen utföres efter överenskommelse med Töreboda Hästklubb.
Redogörelse av ärendet
Töreboda Hästklubb (THK) ansöker, genom ordföranden Bo Simensen, om att
kommunen i sin budget ska ta upp medel för ett byte av ridhusets underlag under
år 2016. Vidare önskar THK att kommunen utreder möjligheten att sätta upp ett
antal belysningsstolpar runt klubbens yttre ridbana i samband med utbyggnaden
av Töreshov.
Underlaget i det av THK ägda ridhuset har efter ett antal ridsäsonger blivit hårt
slitet och är i stort behov av utbyte. Ridskolans verksamhet har sett en glädjande
kraftig ökning av antalet ridlektioner under senare år och detta har medfört ett
ökat slitage på golvbeläggningen. Slitaget medverkar till ökad halkrisk för hästarna
och detta äventyrar därför klubbens ridande elevers säkerhet.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 22 (forts.)

TN 2016/00028

Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén " Byte av underlag samt
genomförande av årlig besiktning Töreboda ridhus".
Protokollsutdrag Uu § 7/2016.
Expedierats till:
Utvecklingsutskottet i Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 6

Tekniska nämnden
Tn § 23

TN 2016/00058

Bokslut 2015 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspångs kommun år 2015.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten
i Gullspång kommun under år 2015.
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 506 tkr.
Kapitalkostnader hanteras av Gullspångs kommun.
Den avgiftsfinansierade/skattefinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar
ett överskott på 835 tkr. exkl. kapitalkostnader.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Bokslut 2015 för tekniska nämndens
verksamheter i Gullspång".
Dokumentet Bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun
2015.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 24

TN 2016/00057

Bokslut 2015 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Töreboda kommun år 2015.
Bakgrund

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten
i Töreboda kommun under år 2015. Den skattefinansierade verksamheten
redovisar ett överskott på 1 784 tkr. Kapitalkostnader hanteras av Töreboda
kommun.
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett underskott på
-302 tkr. Kapitalkostnader hanteras av Töreboda kommun. Då kapitalkostnaderna
för VA-kollektivet är betydlig lägre än vad som är budgeterat kommer VAkollektivet i Töreboda kommun att visa ett överskott.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Bokslut 2015 för tekniska nämndens
verksamheter i Töreboda
Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun
2015.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 25

TN 2016/00056

Bokslut 2015 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i
Mariestads kommun år 2015.
Bakgrund

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten
i Mariestads kommun under år 2015.
Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott på 551 tkr. Då ingår
dock återställning av förskolan Svampen till lägenheter till en kostnad av 2 659 tkr
samt ett överskott avseende kapitalkostnader på 1 275 tkr då
komponentavskrivning införts, efter avräkning av dessa så visar egentligen den
ordinarie verksamheten ett överskott på 1 935 tkr.
Den avgiftsfinansierade verksamheten visar ett underskott på 2 595 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Bokslut 2015 för tekniska nämndens
verksamheter i Mariestad".
Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun
2015, daterat 2015-02-10.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 26

TN 2016/00061

Ombudgetering 2015-2016,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till ombudgetering av driftoch investeringsbudget 2015 till 2016 i Gullspångs kommun samt att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2015 till 2016 i Gullspångs kommun.
Under år 2015 var driftsbudgeten för den skattefinansierade verksamheten
20 175 tkr och utfallet blev 19 669 tkr, vilket innebar ett överskott om 506 tkr.
Totalt föreslås 218 tkr ombudgeteras vilket motsvarar gatuavdelnings överskott,
för att finansiera behovet av ett planerat underhåll av brunnar, samt översyn av
branddammar.
Under år 2015 var investeringsbudgeten 16 004 tkr och utfallet blev 9 401 tkr,
vilket innebar en avvikelse på 6 603 tkr. Totalt föreslås 5 893 tkr ombudgeteras
enligt följande fördelning per avdelning:
•

VA-avdelningen 564 tkr

•

Gatuavdelningen -260 tkr

•

Fastighetsavdelningen 5 589 tkr

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivesle upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Ombudgetering 2015-2016,drift- och
investeringsbudget för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång, rev 2016-02-09".

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 10

Sammanträdesdatum
2016-02-16

Tekniska nämnden
Tn § 26 (forts.)

TN 2016/00061

Dokumentet Ombudgetering från 2015 till 2016 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2015 till 2016 (investeringar).
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 11

Tekniska nämnden
Tn § 27

TN 2016/00060

Ombudgetering 2015-2016,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget till ombudgetering av driftoch investeringsbudget 2015 till 2016 i Töreboda kommun samt att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2015 till 2016 i Töreboda kommun.
Under år 2015 var driftsbudget skattefinansierad verksamhet netto 19 777 tkr och
utfallet blev 17 993 tkr, vilket innebar ett överskott om 1 784 tkr. Totalt föreslås
546 tkr om budgeteras, vilket motsvarar gatuavdelningens överskott för att
finansiera behovet av ett planerat underhåll av brunnar, samt översyn av
branddammar.
Under år 2015 var investeringsbudgeten 64 666 tkr och utfallet blev 34 924 tkr,
vilket innebar en avvikelse på 29 742 tkr. Totalt föreslås 26 645 tkr om budgeteras
enligt följande fördelning per avdelning:




VA-avdelningen 5 746 tkr
Gatuavdelningen 2 972 tkr
Fastighetsavdelningen 17 927 tkr

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Ombudgetering 2015-2016,drift- och
investeringsbudget för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda", rev 2016-02-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 27 (forts.)

TN 2016/00060

Dokumentet Ombudgetering från 2015 till 2016 (drift).
Dokumentet Ombudgetering från 2015 till 2016 (investeringar), rev 2016-02-15
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Tekniska nämnden
Tn § 28

TN 2016/00059

Ombudgetering 2015-2016,drift- och investeringsbudget för
tekniska nämndens verksamheter i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
•

Begära att nettounderskottet (-2 659 tkr) för återställningskostnaderna
avseende Svampens förskola inte överförs till kommande år.

•

Begära att ombudgetera 850 tkr för att finansiera säsongsanställda 2016. Efter
avräkning av ovanstående återställningskostnader samt avräkning av överskott
för komponentavskrivning visar tekniska nämndens skattefinansierade
verksamhet ett överskott på 1 935 tkr.

•

Underskottet på den taxefinansierade VA-verksamheten (-2 595 tkr) regleras
mot fond enligt antaget regelverk.

•

Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2015 till 2016 i
Mariestads kommun

•

Överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och
investeringsbudget 2015 till 2016 i Mariestads kommun.
Under år 2015 hade gatuavdelningen fyra säsongsanställda för att under
sommarsäsongen förstärka den ordinarie parkverksamheten. Senaste åren har
antal skötselområden ökat p.g.a. omgestaltning av flertalet områden.
Under år 2016 är målsättningen att återigen anställa fyra säsongsarbetare, för att
förstärka dels den ordinarie parkverksamheten, men också för skötseln av de
omgestaltade områdena.
Säsongsarbetarna är dock inte finansierade och att göra detta inom befintlig
verksamhets budget innebär att annan verksamhet måste göra motsvarande
neddragning.
Med anledning av detta föreslås att verksamhet teknik får ombudgetera 850 tkr av
överskottet från den ordinarie skattefinansierade verksamheten till år 2016.
Under år 2015 var investeringsbudgeten 131 893 tkr och utfallet blev 96 195 tkr,
vilket innebar en avvikelse på 35 698 tkr. Totalt föreslås 37 350 tkr ombudgeteras
enligt följande fördelning per avdelning:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 28 (forts.)

•

VA-avdelningen 2 795 tkr

•

Kart- och mätavdelningen 0 tkr

•

Gatuavdelningen 12 459 tkr

•

Fastighetsavdelningen 22 426 tkr

•

Städavdelningen 0 tkr

•

Exploateringsverksamheten -330 tkr

TN 2016/00059

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Ombudgetering 2015-2016,drift- och
investeringsbudget för tekniska nämndens verksamheter i Mariestad".
Dokumentet Ombudgetering drift från 2015 till 2016, daterat 2016-02-08
Dokumentet Ombudgetering investeringar från 2015 till 2016, daterat 2016-02-03
(rev. 2016-02-09).
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 15

Sammanträdesdatum
2016-02-16

Tekniska nämnden
Tn § 29

TN 2016/00063

Slutredovisning av investeringsprojekt 2015 för tekniska
nämndens verksamheter i Töreboda

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda
kommun år 2015.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Töreboda kommun år 2015.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Slutredovisning av
investeringsprojekt 2015 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda
Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2015, rev 2016-02-09.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2016-02-16

Tekniska nämnden
Tn § 30

TN 2016/00064

Slutredovisning av investeringsprojekt 2015 för tekniska
nämndens verksamheter i Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Gullspång
kommun år 2015.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Gullspång kommun år 2015.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Slutredovisning av
investeringsprojekt 2015 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång".
Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2015, rev 2016-02-09.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16
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Tekniska nämnden
Tn § 31

TN 2016/00062

Slutredovisning av investeringsprojekt 2015 för tekniska
nämndens verksamheter i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads
kommun år 2015.
Bakgrund

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i
Mariestads kommun år 2015.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och samhällsbyggnadschef
Kristofer Svensson " Slutredovisning av investeringsprojekt 2015 för tekniska
nämndens verksamheter i Mariestad".
Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2015.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 32

TN 2016/00077

Attestlista för tekniska nämnden 2016

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner attestlista år 2016 för verksamhet teknik MTG
(Sektor Samhällsbyggnad) i enlighet med upprättat förslag.
Bakgrund

I början av varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd.
Attestlistan beskriver vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får
attestera respektive verksamhet inom drift- samt investeringsredovisningen.
Beslut om förändringar i attestlistan under det kommande verksamhetsåret tas av
förvaltningschef och delges tekniska nämnden samt Ekonomienheten som
information.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Attestlista för tekniska nämnden 2016".
Attestlista år 2016 för verksamhet Teknik MTG (Sektor Samhällsbyggnad),
daterad 2016-01-22 (rev.2016-02-15).
Expedierats till:
Ekonomienheten Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16
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Tekniska nämnden
Tn § 33

TN 2015/00224

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll
för år 2015.
Bakgrund

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med intern
kontroll. Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de genomförda
kontrollmomenten för år 2015.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
"Uppföljning av plan för intern kontroll 2015".
Internkontrollplan 2015 för tekniska nämnden med tillhörande kontrollrapporter,
rev. 2016-02-15.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda och Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 20

Tekniska nämnden
Tn § 34

TN 2016/00065

Plan för intern kontroll 2016

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad plan för intern kontroll för nämndens
verksamhet år 2016.
Bakgrund

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2016. Intern
kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära
syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll
avser att:
Ha grepp över både verksamhet och ekonomi, styra mot effektivitet, ha ordning
och reda, skapa trygghet.
Varje år beslutas om en plan för interkontroll där man väljer att fokusera på några
kontrollmoment. Nämnden ska särskilt följa upp att: fakturor betalas i tid,
återrapportering av aktuella uppdrag, rapportering av betydande avvikelser i
investeringsprojekt samt tillämpning av bisyssla. Utöver det finns ett antal
uppföljningsområden som gäller samtliga nämnder i Mariestads kommun.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Plan
för intern kontroll 2016".
Tekniska nämnden - Förslag till Internkontrollplan 2016.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda och Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 21

Sammanträdesdatum
2016-02-16

Tekniska nämnden
Tn § 35

TN 2014/00016

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2015

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av tekniska nämndens mål för år
2015 och överlämnar dem till kommunstyrelsen i Mariestad.
Bakgrund

Vid varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med
måluppfyllelsen. Verksamhet teknik har upprättat ett förslag till uppföljning av de
beslutade målen för tekniska nämnden år 2015.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svenssons
"Uppföljning av tekniska nämndens mål 2015"
Målmatris, "Uppföljning av nämndmål 2015", rev 2016-02-09
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 22

Sammanträdesdatum
2016-02-16

Tekniska nämnden
Tn § 36

TN 2016/00067

VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att översända förslaget till VA-plan 2016-2026 för
Mariestad, Töreboda och Gullspång till respektive kommun för yttrande och
vidare beredning.
Bakgrund

Under år 2011 gjordes ett förslag till Strategiplan för VA inom MTG vilken aldrig
antogs. Sedan dess har ett arbete gjort för att tolka kommunens ansvar för
områden som idag inte försörjs av kommunala VA-tjänster. Samtidigt har det
inom respektive kommun beslutat om LIS-områden där kommunen bör stipulera
exploateringar. Utöver detta finns det en del frågor inom VA-verksamheten som
är direkt avgörande för vissa anläggningar beroende på hur kommunerna väljer att
exploatera i en framtid.
VA-avdelningen har därför arbetat fram ett förslag till VA Plan MTG som de
närmsta tio åren ska kunna fungera som en vägledning för strategiska beslut. VA
Planen är framarbetad utifrån vad VA-avdelningen anser vara en för perioden
realistisk genomförandeambition. Den behandlar de s.k. § 6-områdena, vilken
underhållstakt verksamheten ska ha som ambition, vilka verk som ska finnas kvar
och vilka som med överföringsledningar föreslås läggas ned. Planen ger också en bild
över hur en VA-taxa behöver utvecklas över tid för att kunna finansiera insatserna.
Behovet av att VA Plan MTG 2016-2026 förankras politiskt är stort, men planen
behöver och måste vara ett levande dokument som följsamt möter utmaningar
och möjligheter de tio närmaste åren.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog att tekniska nämnden skulle besluta att rekommendera
kommunstyrelsen i respektive kommun att anta förslaget till VA-plan MTG 2016-2026
Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att tekniska nämnden ska översända förslaget till
VA-plan för MTG-kommunerna till respektive kommun för yttrande och vidare
beredning.
Gunnar Bohlin (M), Magnus Dimberg (M), Sune B Jansson (C) samt Torbjörn
Jansson (C) tillstyrker Erikssons (KD) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 23

Tekniska nämnden
Tn § 36

TN 2016/00067

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) yrkande
för beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin " VA-plan för
Mariestad, Töreboda och Gullspång 2016-2026".
VA Plan MTG 2016-2026
Bilaga 1 - VA Plan MTG 2016-2026
Bilaga 2 a-c - VA Plan MTG 2016-2026
Bilaga 3 - VA Plan MTG 2016-2026
Strategiplanen från 2011 (Strategisk VA-plan 2011 MTG inkl. bilagor).
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda och Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 24

Tekniska nämnden
Tn § 37

TN 2015/00264

Investering av UV-ljus till Hova vattenverk

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen i
Gullspång för beslut.
Bakgrund

Under år 2014 genomförde bygg- och miljöförvaltningen inspektion på Hova
vattenverk. Inspektionen resulterade i ett föreläggande om att installera ytterligare
en mikrobiologisk barriär före 2015-10-31.
VA-verksamheten avser därför installera ett UV-ljus i Hova vattenverk. En
kostnadsbedömning visar nu att inköp och installation kan ske till en kostnad om
totalt 250 tkr.
I juni 2015 (TN 2015-06-09, § 159) beslutade tekniska nämnden att tilläggsäska
300 tkr av kommunstyrelsen i Gullspång då tilldelad ram var omdisponerad till
andra prioriterade projekt. Det ärendet har Gullspångs kommun inte tagit beslut i.
För 2016 kommer VA-kollektivets investeringar helt och fullt finansieras av VAkollektivet och med rådande ekonomi kan VA-kollektivet finansiera ca 1 900 tkr i
investeringar utan att driftkostnaderna ökar.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till tekniska nämnden utan eget förslag till
beslut.
Behandling på sammanträdet

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att ärendet ska överlämnas till
kommunstyrelsen i Gullspång för beslut.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp eget yrkande för beslut
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin " VA Gullspång,
Investering i UV-ljus till Hova vattenverk".
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 25

Sammanträdesdatum
2016-02-16

Tekniska nämnden
Tn § 38

TN 2015/00530

Övergång till p-skiva istället för parkeringsautomater i
Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen och avslutar ärendet.
Bakgrund

Tekniska nämnden har gett i uppdrag till Verksamhet teknik att redovisa en
sammanställning av vilka kostnader och intäkter som är förenade med att ta ut
parkeringsavgifter i Mariestads Kommun för att kunna ta beslut om att eventuellt
införa p-skiva istället. Verksamhet teknik har gjort en genomlysning av ekonomin
gällande parkeringsavgifter under 2014 och 2015 vilka redovisas nedan.
Redovisning Parkeringsavgifter Mariestads Kommun 2014
Kostnadsposter

Kostnad per år

Leasing av P253 008 kr
automater
Drift av P176 941 kr
automater
Summa
429 949 kr
kostnader
Nettoöverskott år 2014: ca 558 000 kr.

Intäkter per år

Intäktsposter

988 084 kr

Parkeringsavgifter

988 084 kr

Summa intäkter

Redovisning Parkeringsavgifter Mariestads Kommun 2015
Kostnadsposter

Kostnad per år

Leasing av P253 008 kr
automater
Drift av P99 224 kr
automater
Summa
352 232 kr
kostnader
Nettoöverskottår 2015: ca 620 000 kr

Intäkter per år

Intäktsposter

975 035 kr

Parkeringsavgifter

975 035 kr

Summa intäkter

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 26

Tekniska nämnden
Tn § 38 (forts.)

TN 2015/00530

Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag TN § 265/2015.
Tjänsteskrivele upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin "Övergång till pskiva istället för parkeringsautomater i Mariestad.
Expedierats till:
Gatuingenjör Hanna Lamberg
VA- och gatuchef Michael Nordin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 27

Tekniska nämnden
Tn § 39

TN 2015/00010

Trafiksäkerhetsmål för Töreboda som kan ingå i Vision 2030

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden antar en delplan för åtgärder på GCM-passager på det
befintliga cykelvägnätet som mål för ökad trafiksäkerhet i Töreboda kommun.
Frågan om takten i genomförandet av planen prövas i arbetet med kommande
investeringsbudget.
Bakgrund

Avsikten är att ta fram en plan för att öka säkerheten för de oskyddade
trafikanterna i hela tätorten Töreboda. Denna nu redovisade delplan avser
säkerheten på GCM-passager.
Delplanen redovisar, att det övergripande målet för trafiksäkerheten i Töreboda
kommun är att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna (gående, cyklister
och mopedister) på GCM-passager på det befintliga cykelvägnätet.
Främst bör åtgärderna på befintligt cykelvägnät prioriteras och bearbetas i takt
med att pengar tillskjuts, gärna genom statliga bidrag för trafiksäkerhetsåtgärder.
Åtgärderna som ska genomföras ska vara anpassade för tätorterna och hög
trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet är en av flera viktiga egenskaper för att kunna
erbjuda boende, verksamma och besökare en god miljö. Medborgarna uttrycker
ofta sin otrygghet i termer av brist på trafiksäkerhet vilket ger stöd för att arbeta
med trafiksäkerhet.
Takten på planens genomförande blir ett styrmått på måluppfyllelsen om ökad
trafiksäkerhet.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och va- och gatuchef
Michael Nordin " Trafiksäkerhetsmål för Töreboda som kan ingå i Vision 2030"

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 28

Tekniska nämnden
Tn § 39

TN 2015/00010

Protokollsutdrag Kf § 150/2014
Protokollsutdrag Tn § 28/2015
Expedierats till:
Kommunfullmäktige Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 29

Tekniska nämnden
Tn § 40

TN 2013/00222

Motion om trafiksituationen vid Moholms skola, Töreboda
kommun

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden föreslår att motionen bifalles.
2. Tekniska nämnden beslutar att anta verksamhet tekniks förslag till åtgärder vid
Moholms skola enligt upprättad kartskiss.
3. Föreslagna åtgärder i den inre och yttre trafikmiljön kring skolan kan bearbetas
och projekteras under förutsättning att medel tillskjuts.
Bakgrund

Den motion som inlämnats av Anne-Marie Lundin (M) angående förbättrad
trafikmiljö vid Moholms skola har besvarats. Tekniska nämnden föreslog tillfälliga
åtgärder under förutsättning att medel tillsköts.
Inom samtliga skolor i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner finns
krav på åtgärder utmed barns skolvägar, men för att få en uppfattning av behoven
behövs dialog med skolpersonal, föräldrar och elever om vilka skolvägar som
upplevs som farliga. Här kan även konsultinsatser krävas.
Barn och utbildning i Töreboda kommun har prioriterat åtgärder vid Kilenskolan.
Här pågår nu ett arbete med förbättringar på skolområdet och i trafikmiljön.
Tidigare har Björkängsskolans trafikmiljö förbättrats. 2015 kom ett beslut om att
ca 80 elever skulle flyttas från Centralskolan till Björkängsskolan. Baracker
placerades på motsatt sida om Börstorpsgatan och ytterligare åtgärder krävdes på
Börstorpsgatan.
De klagomål om höga hastigheter som framförts beträffande Moholms skola har
åtgärdats genom en sänkning av hastigheten inom tätorten, från 50 km/h till 40 km/h.
Verksamhet teknik och personalen vid skolan har därefter gemensamt tittat på
åtgärder för ökad säkerhet i den inre och yttre trafikmiljön kring skolan.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 30

Tekniska nämnden
Tn § 40 (forts.)

TN 2013/00222

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och VA- och gatuchef
Michael Nordin "Trafiksituationen vid Moholms skola.
Protokollutdrag Uu § 199/2013.
Protokollsutdrag Uu § 135/2013
Åtgärdslista vid Moholms skola.
Expedierats till:
Utvecklingsutskottet i Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 31

Sammanträdesdatum
2016-02-16

Tekniska nämnden
Tn § 41

TN 2015/00501

Remiss - Medborgarförslag om att byta ut all belysning till
LED-lampor i Gullspångs kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden yttrar sig genom att föreslå ett möjligt tillvägagångssätt för
utbyte mot LED-belysning:
Inomhusbelysning
Gällande utbyte till LED i fastigheter är en rimlig plan att detta sker genom en
jämn fördelad insats på driften under fem år med en total kostnad på 250 tkr.
Gatubelysning
Att byta ut gatubelysningen till LED under en fem års period kommer att kräva
681 tkr per år vilket ger en total investering på de fem åren på 3 405 tkr. Att
genomföra arbetsinsatsen under en fem års period är fullt möjlig.
Den kostnadsbesparing som är kalkylerad kommer succesivt med en förskjutning
och full effekt uppnås inte förrän efter det att alla armaturer är utbytta.
Ett nytt styrsystem till gatubelysningen behövs också för att optimera
energiförbrukningen. Detta till en investeringskostnad på ca 500 tkr.
Kommunstyrelsen bör för projektet beakta återbetalningstiden i projektet kopplat
till de investeringsmedel som måste satsas.
Bakgrund

Wolfgang Brauer har lämnat in ett förslag till Gullspångs kommun om att
kommunens lampor ska bytas ut mot LED-lampor, KS 2014/651.
Energirådgivare Tomas Skagenborg har utrett frågan. Tomas föreslår i sin
utredning att Gullspångs kommun beslutar att:


under kommande fem år byta ut all innerbelysning i sina lokaler till LEDlampor. För detta avsätts 50 tkr/ år. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en
plan för genomförandet.



under kommande fem år byta ut all gatubelysning till LED-lampor. För detta
avsätts 681 tkr/år. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för
genomförandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-10-21, Ksau § 243, att inhämta
yttrande från Tekniska nämnden gällande förslaget till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 32

Tekniska nämnden
Tn § 41 (forts.)

TN 2015/00501

Beskrivning av projektet och dess genomförande
Fastighetsavdelningen bedömer att utbytet av innebelysningen kan ske inom
ramen för verksamheten. Besparingen är försumbar.
VänerEnergi har gjort en bedömning av gatubelysningen och att 1500 armaturer i
Gullspång är aktuella för utbyte till LED. Detta innebär att 300 armaturer måste
bytas varje år om alla ska bytas under en 5-årsperiod.
Kostnaden för att byta ut all gatubelysning till LED bedöms till ca 3 405 tkr. Med
en utbytestakt på 5 år innebär det en investeringskostnad på 681 tkr/år.
Besparingen på att byta ut till LED ligger dels i minskade energikostnader och
dels i minskade underhållskostnader. Besparingen bedöms till ca 150 tkr/år när all
gatubelysning är utbytt.
Finansieringen av utbytet kan inte ske genom den besparing man bedöms göra.
Förslaget från verksamhet teknik är att man avsätter investeringsmedel med 681
tkr årligen under 5 år - totalt 3 405 tkr. Driftsbudgeten för belysningen föreslås
minska med 30 tkr från år 2 och sedan minskas med ytterligare 30 tkr/år tills den
minskat totalt med 150 tkr räknat från startåret.
Utöver utbytet till LED-armaturer är Gullspångs belysning i stort behov av ett nytt
styrsystem. Detta för att få en effektivare och smartare styrning av belysningen.
Kostanden för detta bedöms till 500 tkr och förslås finansieras via utökad ram.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg, va- och gatuchef
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Remiss Medborgarförslag om att byta ut all belysning till LED-lampor i Gullspångs
kommun".
Remiss - medborgarförslag om att byta ut all belysning till LED-lampor i
Gullspångs kommun, Ksau § 243/201.
Expedierats till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 33

Tekniska nämnden
Tn § 42

TN 2016/00050

Trafikåtgärder skolor väst i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
1. Uppdra åt verksamhet teknik att genomföra följande trafiksäkerhetsåtgärder i
enlighet med trafikutredningen skolor F-6 väster:
- Cirkulationsplats Marieforsleden/Södra vägen (3 000-4000 tkr)
- Gång- och cykelväg längs Drottning Kristinas väg (från Leksbergsvägen
till Hertig Karls gata) inklusive trafiksäkra passager vid Leksbergsvägen
och Hertig Karls gata (1 000 tkr)
- Gång- och cykelväg längs Bråtenvägen/Västra vägen (mellan Flöjtvägen
och Orrvägen) (350 tkr)
- Trafiksäkra gång- och cykelpassager enligt trafikutredningen (1 200 tkr)
2. Finansiering sker via gatuavdelningens investeringsbudget för 2016 och 2017.
3. Tekniska nämnden beslutar att begära igångsättningstillstånd för ovanstående
åtgärder.
4. Tekniska nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen i Mariestad begära att
omdisponera investeringsmedel från år 2017 till år 2016 för ”trafiklösningar i
samband med skolor väst”.
Bakgrund

Med andledning av det skolprojekt som just nu pågår i västra Mariestad tog sektor
samhällsbyggnad fram en trafikutredning under 2015. Trafikutredningen visar på
vilka trafiksäkerhetsåtgärder som behöver genomföras för att det ska finnas säkra
skolvägar för eleverna att ta sig till de nya skolorna.
De nya skolorna ska vara klara till skolstart hösten 2017 och det gäller även de
trafiksäkerhetsåtgärder utpekade som prio 1 i trafikutredningen. De
trafiksäkerhetsåtgärder som är prioriterade att genomföra före skolstart är en
cirkulationsplats, 3 gång- och cykelvägar samt 13 passager som ska trafiksäkras.
Verksamhet teknik har tittat på projekten och gjort bedömningen att dessa ryms
inom gatuavdelningens ram för 2016 och 207 samt med den förstärkning som
gjorts för 2017.
För att kunna säkerställa att åtgärderna är på plats till skolstart 2017 och hösten
2017 avser Verksamhet teknik nu att påbörja dessa projekt. En preliminär tidsplan
har tagit fram med hänsyn till avsatta investeringsmedel och tillgänglig
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projektleding. Projekten behöver projekteras, kostnadsbedömmas samt
genomföras.
Verksamhet teknik avser utföra åtgärderna enligt trafikutredningen, enligt
tidsplanen nedan och inom ramen för avsatta investeringsmedel för 2016 och 2017.
Verksamhet teknik avser att återkoppla till Tekniska nämnden med information
om hur projekten fortgår.
Preliminär tidsplan:
Projekt
Cirkulation
Drottning Kristinas väg
Trafiksäkra passager
Gc Bråten vägen

Projektering
Våren 2016
Hösten 2016
Hösten 2016
Våren 2017

Genomförande
Hösten 2016/Våren 2017
Våren 2017
Våren 2017
Hösten 2017 (ev. tidigare)

Utöver dessa projekt ingår även gång- och cykelväg längs Södra vägen i
Trafikutredningen. Det projektet har redan varit uppe för beslut i TN och
projektering pågår med byggstart under sommaren 2016.
Föreslagna åtgärder har kostnadsbedömts i trafikutredningen enligt följande:
•

Cirkulation Marieforsleden/södra vägen ca 3 000-4 000 tkr.

•

Gång- och cykelväg längs Drottnings Kristanas väg ca 1 000 tkr.

•

Gång- och cykelväg längs Bråtenvägen/Västra vägen ca 350 tkr.

•

Trafiksäkring av 13 passager ca 1 200 tkr.

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med tilläggen att:
Tekniska nämnden beslutar att begära igångsättningstillstånd för ovanstående
åtgärder.
Tekniska nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen i Mariestad begära att
omdisponera investeringsmedel från år 2017 till år 2016 för ”trafiklösningar i
samband med skolor väst”.
Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med
tilläggsyrkandet att:
Tekniska nämnden beslutar att begära igångsättningstillstånd för ovanstående
åtgärder.
Tekniska nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen i Mariestad begära att
omdisponera investeringsmedel från år 2017 till år 2016 för ”trafiklösningar i
samband med skolor väst”.
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Tekniska nämnden
Tn § 42 (forts.)

TN 2016/00050

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag
med Erikssons (KD) tilläggsyrkande till beslut och finner att tekniska nämnden
beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivele upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg, va- och gatuchef
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Trafikåtgärder
skolor väst i Mariestad".
Trafikutredning för skolor F-6 Väster, 2015-08-25 .
Kostnadsredovisning trafikåtgärder skolor väst.
Expedierats till:
Gatuingenjör Hanna Lamberg
Va- och gatuchef Michael Nordin
Ekonom Elisabeth Westberg
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Tekniska nämnden
Tn § 43

TN 2014/00255

Lägesrapport samt omfördelning av investeringsmedel till
omdimensionering av dagvattenledning i Björnslyckevägen i
Lugnås

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden godkänner avvikelserapporten
2. Tekniska nämnden omdisponerar medel från 2016-års VA-investeringsram
(Projekt 1701) för att täcka överskridandet (ca 600 tkr)
Bakgrund

Vatten och avloppsledningar i Björnslyckevägen har bytts ut under 2015. Utförare
har varit NCC Construction inom ramavtal för VA-arbeten. Arbetet innebär att
nya ledningar läggs i befintligt läge.
Initialt har beställare och entreprenör gemensam gjort en kostnadsuppskattning
till 3000tkr. I samband med uppstart har kostnadsuppskattningen reviderats till
3200 tkr med tanke på att schakten på delar av berörd sträcka är 4,5m djup.
Under byggtiden har ett flertal hinder stötts på som varit kostnadsdrivande.


Kompletterande sprängarbeten har behövt utföras med tillhörande
besiktningar av fastigheter och förlängd byggtid som följd.



Teleledningar med ledningsrätt placerade i direkt anslutning till VAledningarna har inneburit tidskrävande friläggning och flytt av befintliga
ledningar.



Ett läggningsdjup på 4,5m där nedschaktning av grävmaskin krävts för
tillräcklig räckvidd är svårt att tidsbedöma.



När det regnar behövs provisoriska hopkopplingar för att inte fylla rörgraven.

En befintlig dagvattenpumpstation avvattnar del av E20 samt övre Lugnås. Stora
takytor från Nimbus fabriken är kopplade mot dagvattnet i Björnslyckevägen.
Kostnaden i dagsläget är 3 750tkr. Mindre kostnader för återställning tillkommer
samt att kostnader för nya dagvattenbrunnar, ombyggnad av gatubelysning samt
fiberutbyggnad kommer att avgå.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 37

Tekniska nämnden
Tn § 43 (forts.)

TN 2014/00255

Behandling på sammanträdet

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

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef Johan Bengtsson, VA- och gatuchef
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Avvikelserapport
samt omfördelning av investeringsmedel samt till omdimensionering av
dagvattenledning i Björnslyckevägen i Lugnås.
Expedierats till:
Projektchef Johan Bengtsson
VA- och gatuchef Michael Nordin
Ekonom Elisabeth Westberg
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Tekniska nämnden
Tn § 44

TN 2016/00066

Tillgång till tekniska nämndens och tekniska nämndens
arbetsutskotts sammanträdeshandlingar

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att handlingar till tekniska nämndens arbetsutskott
görs tillgängliga för tekniska nämndens ledamöter och ersättare.
Handlingar inför Tekniska nämndens sammanträde görs tillgängliga för samtliga
användare av Assistenten.
Bakgrund

Efter beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott har Mariestadstidningen sedan ett
flertal år tillbaka haft tillgång till Mariestad kommuns politikerportal där
sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt
nämnder och arbetsutskott publicerats inför respektive sammanträde. Från och
med januari publiceras inga handlingar på politikerportalen utan på "Assistenten"
som är ett "fönster" med direkt koppling till kommunens dokument och
ärendehanteringsystem. Detta innebär att Mariestadstidningen inte längre har
tillgång till handlingar inför sammanträde.
Administrative chefen Ola Blomberg har kontaktats av nyhetschefen på MT som
framfört att de vill ha tillgång till sammanträdeshandlingar i samma utsträckning
som tidigare. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 november (Ksau
§ 437/2015) att ge administrative chefen i uppdrag att, i samverkan med
Mariestadstidningen, skapa förutsättningar för Mariestadstidningen att få tillgång
till digitala handlingar inför politiska sammanträden. Beslut om tillgång till
sammanträdeshandlingar beslutas av respektive nämnd.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-16

Sida 39

Tekniska nämnden
Tn § 44 (forts.)

TN 2016/00066

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson " Tillgång
till tekniska nämndens och arbetsutskottets sammanträdeshandlingar".
Expedierats till:
Administrative handläggaren Anneli Bergqvist Gustavsson
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Tekniska nämnden
Tn § 45

TN 2016/00039

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2016

Tekniska nämndens beslut

Arbetsutskottets protokoll från den 9 februari 2016 anmäls och läggs tillhandlingarna.
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Tekniska nämnden
Tn § 46

TN 2016/00038

Delegationsbeslut 2016

Tekniska nämndens beslut

Delegationsbeslut gällande beviljade bostadsanpassningsbidrag januari 2016
anmäls och läggs till handlingarna.
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Tekniska nämnden
Tn § 47

TN 6542

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik

Motion om drivmedel i befintlig fordonspark

Mats Karlsson (MP) har i en motion till tekniska nämnden föreslagit följande:
För att börja använda förnybara/fosilfria bränslen i befintlig fordonspark bör
sektor samhällsbyggnad samverka med kommunens bolag VänerEnergi som för
sina dieselfordon till 100 procent använder det fosilfria bränslet EcopPar,
VänerEnergi har redan en struktur med tankställe och kort för enskilda fordon
varför en övergång bör kunna ske i det närmaste omedelbart.
Tekniska nämnden beslutar att överlämna motionen till verksamhet teknik för
beredning
Expedierats till:
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
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Tn § 48

TN 6433

Aktuell information/frågor
Ingen aktuell information föredrogs på sammanträdet.
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