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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Plats och tid Hemön, tisdagen den 5 april 2016 kl 14:00 – 17.15 

Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson  (S) Ordförande 
Sven-Inge Eriksson   (KD)  1:e vice ordförande 
Linn Brandström (M) 2:e vice ordförande 
Björn Nilsson  (S) ledamot 
Johan Jacobsson (S) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagande Elisabeth Westberg  ekonom § 83, 86-87, 90 
Cathrin Hurtig Andersson  ekonom § 84-85,  91-92 
Jim Gustavsson  förvaltare § 94-95 
Anneli Mattsson  driftchef § 96-97 
Eva Berdenius  trafikingenjör § 98-99,112 
Hanna Lamberg  gatuingenjör § 100-104 
Björn Isvi  projektledare § 105 
Kristofer Svensson  samhällsbyggnadschef 
Ewa Sallova  sekreterare 

Utses att justera Björn Nilsson  

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik 7 april 2016.  
 

Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 82-112 

 Ewa Sallova  

Ordförande 

  

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande 

  

 
Björn Nilsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-04-05 

Anslagsdatum 2016-04-07 Anslaget tas ner 2016-04-29 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  82                            TN 6469  

Godkännande av dagordning 
 

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning 
med ändringen att följande ärende tillkommer:  

Lokala trafikföreskrifter om hastighet på Bruksgatan i Töreboda   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  83                            TN 2015/00108  

Detaljbudget för tekniska nämndens verksamheter i 
Mariestad 2016 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2016 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun i enlighet med förslaget.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2016 
avseende verksamhet teknik i Mariestads kommun.    

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2016 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun.     

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Fördelning av tekniska nämndens 
budget för år 2016 i Mariestads kommun".    

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  84                            TN 2014/00018  

Detaljbudget för tekniska nämndens verksamheter i 
Töreboda 2016 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2016 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun i enlighet med förslaget.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2016 
avseende verksamhet teknik i Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2016 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Fördelning av tekniska nämndens 
budget för år 2016 i Töreboda kommun".    

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson)  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  85                            TN 2015/00177  

Detaljbudget för tekniska nämndens verksamheter i 
Gullspång 2016 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2016 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun i enlighet med förslaget.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2016 
avseende verksamhet teknik i Gullspång kommun.   

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2016 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Fördelning av tekniska nämndens 
budget för år 2016 i Gullspångs kommun".    

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  86                            TN 2016/00001  

Uppföljning av driftbudget 2016 i samband med prognos 1, 
Mariestads kommun 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett 
resultat på +/- 0 tkr när det gäller den ordinarie verksamheten (oklara poster 
inom Resursbudgetmodellen är inte medräknade). 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett fonduttag om 1 945 
tkr.   

Bakgrund 

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

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

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 1 år 2016 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Uppföljning prognos 1 avseende 
driftbudget i Mariestads kommun".    

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  87                            TN 2016/00002  

Uppföljning av investeringsbudget 2016 i samband med 
prognos 1, Mariestads kommun 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens 
investeringsbudget samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen 
innebär ett budgetunderskridande med totalt ca 78 343 tkr för tekniska nämndens 
budget respektive ca 1 474 tkr för exploatering.   

Bakgrund 

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

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

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens investerings-
budget i Mariestads kommun.    

Underlag för beslut 

Prognos 1 år 2016 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads 
kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Uppföljning prognos 1 avseende 
investeringsbudget i Mariestads kommun".    

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  88                            TN 2015/00109  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med 
prognos 1 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2016.     

Bakgrund 

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

 

Inför år 2016 valde tekniska nämnde att ta fram sex stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre 
samverkande kommuner.    

Underlag för beslut 

Tekniska nämnden, Uppföljning nämndsmål 2016, Prognos 1.    

 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
"Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med prognos 1".    

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda och Gullspång) 
(Kvalitetschef Maria Torp) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  89                            TN 2016/00065  

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 i samband med 
prognos 1 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av internkontrollplan 2016 i 
samband med prognos 1.     

Bakgrund 

Verksamhet teknik har gjort en uppföljning av internkontrollplan 2016 i samband 
med prognos 1.  

Intern kontroll är en vikit del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det 
primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls.    

Underlag för beslut 

Uppföljning av plan för interkontroll i samband med prognos 1.    

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång) 
(Ekonomienheten Mariestad, Töreboda , Gullspång) 
(Controller Håcan Lundqvist) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  90                            TN 2016/00134  

Budget 2017 för tekniska nämnden, flerårsplan 2018-2019, 
Mariestads kommun 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden överlämnar förslaget på åtgärdsbeskrivning avseende 
preliminär driftbudget för år 2017, förslag till investeringsbudget 2017-2019 samt 
fondutveckling för VA-verksamheten i Mariestads kommun till kommunstyrelsen.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska redovisa en åtgärdsbeskrivning avseende preliminär 
driftbudget för år 2017, förslag till investeringsbudget 2017-2019 samt 
fondutveckling för VA-verksamheten i Mariestads kommun.  

När det gäller den preliminära driftbudgeten ska verksamhet teknik 
åtgärdsbeskriva ett förslag som baseras på ett ramtillskott om 1 100 tkr för 
Parkskötsel/säsongs-anställda. Tidigare sammanställningar över kommande 
behov 2017-2019 ligger också till grund för åtgärdsbeskrivningen.   

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut vilket även är 
arbetsutskottets beslut.   

Underlag för beslut 

Åtgärdsbeskrivning för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2017, 
förslag till investeringsbudget 2017-2019 samt fondutveckling för VA-
verksamheten 2017-2019 i Mariestads kommun. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Åtgärdsbeskrivning för Tekniska 
nämndens preliminära driftbudget år 2017, förslag till investeringsbudget 2017-
2019 samt fondutveckling för VA-verksamheten i Mariestads kommun".    

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  91                            TN 2016/00160  

Budget 2017 för tekniska nämnden, flerårsplan 2018-2019, 
Töreboda kommun 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär 
driftbudget för år 2017 samt förslag till investeringsbudget 2017-2019  i Töreboda 
kommun till kommunstyrelsen.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för 
år 2017 samt förslag till investeringsbudget 2017-2019 i Töreboda kommun. 
kommun.    

Underlag för beslut 

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2017 samt förslag till 
investeringsbudget 2017-2019 i Töreboda kommun (ingår i den sammanställning 
som kommunledningen i Töreboda gjort.).     

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Ramanalys för tekniska nämndens 
preliminära driftbudget år 2017 samt förslag till investeringsbudget 2017-2019 i 
Töreboda kommun".   

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  92                            TN 2016/00161  

Budget 2017 för tekniska nämnden, flerårsplan 2018-2019, 
Gullspångs kommun 
 

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.    

Bakgrund 

Verksamhet teknik har ännu ej fått beslut om ramar för tekniska nämndens 
preliminära driftbudget år 2017 samt investeringsbudget 2017-2019 i Gullspång 
kommun.    

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig 
Andersson och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  93                            TN 2016/00018  

Tekniska nämndens mål 2017 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner målen och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige i Mariestad för fastställande.     

Bakgrund 

Varje nämnd ska ta fram nämndmål som stödjer Mariestads kommuns Vision 
2030. I arbetet ska frågeställningar som: "Hur kan vi i vår nämnd bidra så mycket 
som möjligt till aktuella fokusområden"? Samtliga nämnder ska upprätta fem 
nämndmål som slutligen fastställs av kommunfullmäktige. 

Ett förslag till nämndsmål för tekniska nämnden har tagits fram och respektive 
mål har i möjlig utsträckning anpassats så att de ska vara tillämpliga i samtliga tre 
MTG-kommuner. 

Förslag till mål för 2017 är: 

Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten 
Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna 
Minska miljöpåverkan från avlopp inom s.k. § 6-områden 
Kommunerna ska minska energianvändningen i sina egenägda fastigheter med 1,5 
% per år 
Mer attraktiva badplatser     

Underlag för beslut 

Tekniska nämnden: Förslag till nämndsmål 2017, Version 160331 

Kvalitetschefen, Förslag till justerad målstyrningsmodell, 8 januari 2016    

 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Mål för 
tekniska nämndens verksamhet 2017".    

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
(Töreboda och Gullspångs kommun för kännedom) 
(Kvalitetschef Maria Torp) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  94                            TN 2016/00196  

Begäran om utökning av investeringsbudget för år 2016 för 
byte av tak m.m. på Lysmaskens förskola i Gullspång 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden begär att kommunfullmäktige i Gullspång utökar beviljad 
investeringsbudget för innevarande år med 3 Mkr för att genomföra byte av tak 
m.m. på Lysmaskens förskola i Gullspång     

Bakgrund 

Under flera år har Lysmaskens förskola i Gullspång varit föremål för olika typer 
av renoveringsinsatser. I år 2016 finns medel avsatta för att byta resterande 
fönster och göra nödvändiga åtgärder i entré och förråd. Denna aktivitet är 
planerad att genomföras under hösten. 

Enligt nuvarande planering har fastighetsavdelningen aviserat att det läckande 
taket på Lysmaskens förskola i Gullspång behöver bytas ut under 2017, 
anledningen till att förslaget inte behandlats tidigare är att det ej varit tillräckligt 
prioriterat i de investeringsmedel (4 Mkr) som årligen avsätts. 

Det noteras att kostanden för renovering av Lysmaskens tak inte ingår i det 
upphandlade skolprojektet. För att finna finansiering under år 2016 av denna 
nödvändiga investering är det vår bedömning att det krävs en utökning av 
investeringsbudgeten för Gullspångs kommun för innevarande år. 

Förskolan har erhållit ett föreläggande om att kontrollera inomhusmiljön och 
trots att utredningen ej är färdigställd att kan vi tydligt se att det kommer att 
krävas åtgärder. Det mest naturliga är, att då tidigarelägga den kända investeringen 
som gäller taket så att det kan utföras omgående. Åtgärden är översiktligt 
kostnadsberäknad till 3 Mkr inklusive åtgärder för att återställa tidigare fuktskador 
inomhus.    

Underlag för beslut 

Föreläggande om utredning från Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Protokollsutdrag TN § 50/2016. Prioriterade investeringar i Gullspång år 2016. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och 
fastighetschef Bo Theorén "Begäran om utökning av investeringsbudget för år 
2016 för byte av tak m.m. på Lysmaskens förskola i Gullspång".   

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  95                            TN 2016/00199  

Begäran om utökad budgetram för drift av två nya 
förskoleavdelningar vid Lysmaskens förskola föranledda av 
ett ökat barnantal 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspång att bevilja utökad 
budgetram med 295 tkr föranlett av ökade kostnader för de nya 
förskoleavdelningarna vid Lysmasken.     

Bakgrund 

Driftkostnader för Lysmaskens två tillkommande avdelningar uppgår till 295 tkr, 
fördelat på, drift och vaktmästeri 195 tkr och städ 100 tkr. Till detta tillkommer 
kapitalkostnader som ligger kvar i Gullspångs kommun. 

Under sommaren år 2015 togs Lysmaskens två nya avdelningar i bruk. De 
utökade driftskostnaderna har inte reglerats i 2016 års budget    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och 
fastighetschef Bo Theorén "Begäran om utökad budgetram för drift av två nya 
förskoleavdelningar vid Lysmaskens förskola föranledda av ett ökat barnantal".    

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  96                            TN 2016/00185  

VA-sanering i Lyrestad 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden godkänner va- och gatuavdelningens plan för VA-sanering i 
de centrala delarna av Lyrestad.  

2. Tekniska nämnden ställer sig bakom krav som VA-Gatuavdelningen ställer på 
fastighetsägare i samband med åtgärder på den allmänna delen av VA-systemet.     

Bakgrund 

De äldre delarna av Lyrestad, (Lyrestadsvägen, Ringvägen, Centralgatan och 
Järnvägsgatan) har inventerats avseende VA-ledningsnätet och visat sig bidra med 
stora mängder tillskottsvatten, som ökar belastningen på Sjötorps reningsverk.  

Området har också varit drabbat av översvämningar i samband med skyfall.  

Utredningen har resulterat i ett antal lämpliga åtgärder. Dessa syftar både till att 
avlasta Sjötorps reningsverk och till att förbättra systemets förmåga att hantera 
kraftig nederbörd. Åtgärderna består av att rätta till uppenbara brister i 
ledningsnätet, såsom skador och rötter, samt renovering genom omläggning och 
strumpinfodring av vissa ledningssträckor.  

För att minska belastningen på Sjötorps reningsverk är det också viktigt att 
dagvatten från fastigheter leds till den ledning som är avsedd för sådant vatten. 
Det innebär att VA-Gatuavdelningen ställer krav på aktuella fastighetsägare att 
koppla bort dagvatten från spillvattenledningen.  

Projektet beräknas påbörjas i maj med uppehåll för sommaren och slutföras 
under hösten. Arbetet utförs av intern personal och finansieras av driftbudgeten, 
med hjälp av det utrymme som skapats i och med höjning av VA-taxan inför 
2016. Kalkylerad kostnad för projektet är max 3 500 tkr.   

Underlag för beslut 

Tidig information angående VA-arbeten 2016.  

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef Anneli Mattsson och va- och gatuchef 
Michael Nordin "Information angående VA-sanering i Lyrestad".      

Expedierats till: 
(Driftchef Anneli Mattsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  97                            TN 2016/00186  

Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av 
investeringsmedel för VA-sanering i Björsäter 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden omdisponerar 3 000 tkr, från år 2016 investeringsram 
(projekt 1701) till Projekt "VA-sanering Björsätersvägen". 

2. Tekniska nämnden beslutar ge igångsättningstillstånd till projektet.     

Bakgrund 

VA-avdelningen har under ett antal år arbetat för att successivt förbättra VA-
ledningsnätet i Lugnås. Under senare år har vi VA-sanerat Soldatvägen och 
Björnslyckevägen samt byggt ett dagvattenmagasin längs E20 för att avlasta 
dagvattensystemet genom samhället. VA-sanering av Björsätersvägen utgör 
fortsättning av arbetet i Björnslyckevägen. 

Projektet beräknas börja byggas efter semestern och kommer att utföras av 
ramavtalsentreprenör. Kalkylerad kostnad för projektet är 3 000 tkr vilka föreslås 
omdisponeras från VA-avdelningens investeringsram för 2016 (Projekt 1701).    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef Anneli Mattsson och va- och gatuchef 
Michael Nordin "Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av 
investeringsmedel för VA-sanering i Björsäter".    

 

Expedierats till: 
(Driftchef Anneli Mattsson) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  98                            TN 2016/00198  

Lokala trafikföreskrift om begränsad hastighet på 
Stockholmsvägen i Mariestad 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att meddela lokala trafikföreskrifter om begränsad 
hastighet på Stockholmsvägen, enligt bilaga med ärendenummer  
1493 2016:00059. 

Tekniska nämnden delegerar till trafikingenjören att verkställa beslutet efter 
yttrande från polismyndigheten.   

Bakgrund 

Lillängsskolan har inkommit till verksamhet teknik med en begäran om utökad 
sträcka med begränsad hastigheten på del av Stockholmsvägen. Målet är att uppnå 
en bättre och säkrare trafikmiljö vid skolan. 

Nuvarande sträcka med hastigheten 30 km/h förslås utökas till:  

40 meter väster om Carlbäcksvägen-45 meter öster om Hasselbacksvägen. 

Med anledning av ändrad sträcka krävs ett nytt yttrande från Polismyndigheten.      

Underlag för beslut 

Bilaga 1493 2016:00059.    

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och va- och gatuchef 
Michael Nordin "Lokala trafikföreskrift om begränsad hastighet på 
Stockholmsvägen i Mariestad".   

Expedierats till: 
Trafikingenjör Eva Berdenius 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  99                            TN 2016/00197  

Förändrade avgifter gällande felparkering 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång att besluta om taxa för felparkeringsavgifter enligt följande förslag: 

 500 kronor för ej betald avgift eller överskriden parkeringstid 

 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud 

 1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på 
handikapp platser utan tillstånd 

 

Den nya taxan föreslås träda i kraft 1 september 2016.      

Bakgrund 

Inom före detta Skaraborg samarbetar kommunerna i en rad trafikfrågor, bland 
annat parkeringsfrågor. En aktuell fråga är felparkeringsavgifter som hamnat i 
fokus med anledning av att Mariestad och Gullspångs kommuner i dag anlitar 
parkeringsvärdar från Skövde kommun tillsammans med Tibro och Hjo. En 
enhetlig avgift skulle vara en förenkling i det praktiska arbetet för 
parkeringsvärdarna. En samstämmighet bland kommunerna är också till hjälp 
för Polismyndigheten i de fall då trafiksäkerheten kräver myndighetens 
övervakning.  

Förslaget är grupperat i tre avgiftsnivåer. Ju allvarligare överträdelse/förseelse 
desto högre felparkeringsavgift. 

Överträdelser på platser där det råder stannandeförbud, höjs till den högsta nivån. 
Förseelsen jämställs därmed med felparkering i ruta avsedd för innehavare av 
parkeringskort för rörelsehindrad, PRH-kort. Beloppets storlek ligger kvar på 
1000 kr. 

Överträdelser på platser där det i botten råder parkeringsförbud, ligger kvar på 
den mellersta nivån. Dock höjs avgiften för den mellersta nivån till 750 kr. Detta 
för att skapa en större differens ned till den lägsta nivån. 

Beloppet för den lägsta nivån förslås bli 500 kr. Förseelser inom denna kategori 
handlar om överträdelser där det i grunden är tillåtet att parkera. 

De nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i kommunerna 
är 500, 750 samt 1000 kronor. 

Kommunerna inom MTG har idag nivåerna 400, 600 samt 1000 kronor. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  99 (forts.)                            TN 2016/00197  

 

2009 gjordes senaste revideringen av felparkeringsavgifterna. En revidering av 
taxan motiveras främst med att överträdelsens allvarlighetsgrad bör harmonisera 
med beloppets storlek. 

I förlängningen bör detta avskräcka från felparkering nära korsningar, 
övergångsställen eller på gång- och cykelvägar m.m. Detta är nödvändigt för att 
kunna upprätthålla trafiksäkerhet och framkomlighet på centrala gator inom 
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Avgifterna bör vara samma för 
att skapa trovärdighet hos allmänheten. 

Avgifterna anpassas också till en ny blankett för felparkeringsavgifter enligt 
trafikförordningen (1998:1276).     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Eva Berdenius och va- och gatuchef 
Michael Nordin "Förändrade avgifter gällande felparkering".  

Förslag på taxa för felparkeringsavgifter i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommun.    

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad, Töreboda, Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  100                            TN 2016/00029  

Remiss - Motion om belysning längs gång- och cykelväg 
inom Kilenområdet 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår komunstyreslen i Töreboda att: 

1. tillstyrka förslaget om att belysa gång- och cykelvägen i Kilenområdet mellan 
Sötåsenvägen och Almvägen. 

2. uppdra tekniska nämnden att genomföra projektet med ny belysning 

3. projekten kan genomföras först när gatuavdelningen tilldelats 
investeringsmedel med 252 000 kr samt att den årliga ramen för 
driftskostnader för gatubelysning utökats med 2 300kr/år 

 
Det noteras att motionen är identisk med medborgarförslag inlämnat av Barbro 
Emilsson (Uu § 9/2016).     

Bakgrund 

Lars-Åke Bergman (S), Hans Thorsell (S) och Anne-Charlotte Karlsson (S) har 
lämnat in en motion om belysning längs cykelvägen inom Kilenområdet. I sin 
motion skriver de att av någon anledning saknas belysning längs cykelvägen från 
Almvägen mot Lindvägen och därefter mellan Korpstigen och Fasanstigen och i 
90 graders vinkel förbi Svanstigen/Transtigen till Sötåsenvägen. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2016-01-13, Uu § 8, att remittera 
ärendet till Tekniska nämnden för utredning och yttrande.  

 
Utredning 
Verksamhet teknik har utrett frågan kring belysning och tittat på vilka kostnader 
som ny belysning innebär enligt motionens förslag.  

För att öka säkerheten och tryggheten på våra gång- och cykelvägar är det viktigt 
med god belysning. Ofta sker belysningen på gång- och cykelvägar gemensamt 
med belysningen längs gatorna. I detta fall ligger denna gång- och cykelbana inte i 
anslutning till några vägar och saknar egen belysning vilket innebär att den kan 
upplevas som osäker och otrygg. 

Den sträcka som det handlar om är ca 450 meter lång. För att belysa krävs ca 14 
stolpar som förses med armaturer med LED-belysning. De kostander som 
uppförandet medför är dels en investeringskostnad på ca 252 000 kr samt en 
ökning av den årliga driftskostnaden med 700 kr/år för underhåll och 1600 kr/år 
för energiförbrukning, totalt 2 300 kr/år. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  100 (forts.)                            TN 2016/00029  

 
Verksamhet teknik ställer sig positiva till att gång- och cykelvägen i motion förses 
med belysning. För att kunna genomföra detta behövs medel tilldelas 
gatuavdelningen för att täcka investeringskostnaden samt de ökade 
driftskostnader som ytterligare belysning medför.    

Underlag för beslut 

Remiss - Motion om belysning längs gång- och cykelväg inom Kilenområdet.     

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg, va- och gatuchef 
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Yttrande gällande 
motion om belysning längs gång- och cykelväg inom Kilenområdet".    

Expedierats till: 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  101                            TN 2016/00031  

Belysning på cykelbanan mellan Sötåsenvägen och 
Lindvägen i Kilenområdet i Töreboda 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår komunstyreslen i Töreboda att: 
 

1. tillstyrka förslaget om att belysa gång- och cykelvägen i Kilenområdet mellan 
Sötåsenvägen och Almvägen. 

2. uppdra tekniska nämnden att genomföra projektet med ny belysning 

3. projekten kan genomföras först när gatuavdelningen tilldelats 
investeringsmedel med 252 000 kr samt att den årliga ramen för 
driftskostnader för gatubelysning utökats med 2 300 kr/år. 

Det noteras att medborgarförslaget är identisk med motionen Kf § 161/2016.     

Bakgrund 

Barbro Emilsson har skrivit till Töreboda kommun med önskemål om att 
cykelbanan mellan Sötåsenvägen och Lindvägen förses md belysning. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2016-01-13, Uu § 9, att remittera 
ärendet till Tekniska nämnden för utredning och yttrande samt en 
helhetsbedömning av belysningen på Kilenområdet.  

 
Utredning 

Verksamhet teknik har utrett frågan kring belysning och tittat på vilka kostnader 
som ny belysning innebär enligt motionens förslag.  

För att öka säkerheten och tryggheten på våra gång- och cykelvägar är det viktigt 
med god belysning. Ofta sker belysningen på gång- och cykelvägar gemensamt 
med belysningen längs gatorna. I detta fall ligger denna gång- och cykelbana inte i 
anslutning till några vägar och saknar egen belysning vilket innebär att den kan 
upplevas som osäker och otrygg. 

Den sträcka som föreslagits av förslagsställaren har utökats med biten mellan 
Lindvägen och Almvägen för att koppla ihop det med befintlig belysning på 
övriga gång- och cykelvägnätet. Det blir då en sträcka på ca 450 meter som 
föreslås belysas med ca 14 stolpar som förses med armaturer med LED-
belysning. Att uppföra ny belysning längs gång- och cykelvägen innebär en 
investeringskostnad på 252 000 kr samt en ökning av den årliga driftskostnaden 
med 2 300 kr.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  101 (forts.)                            TN 2016/00031  

 

Verksamhet teknik ställer sig positiva till att gång- och cykelvägen i förslaget 
förses med belysning. Verksamhet teknik har även yttrat sig positivt gällande 
motion i samma fråga, KS 2015/0268. För att kunna genomföra detta behövs 
dock medel tilldelas gatuavdelningen för att täcka investeringskostnaden samt de 
ökade driftskostnader som ytterligare belysning medför. 

Utöver föreslagen sträcka som saknar belysning har verksamhet teknik sett över 
belysningen i hela Kilenområdet. Det kan konstateras att övriga gång- och 
cykelvägar som bedöms som större har belysning alternativt ligger inom området 
för gatubelysning.    

Underlag för beslut 

Remiss - medborgarförslag om belysning längs gång- och cykelväg inom 
Kilenområdet i Töreboda.     

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg, va- och gatuchef 
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Yttrande gällande 
medborgarförslag om belysning längs gång- och cykelväg inom Kilenområdet".   

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  102                            TN 2016/00116  

Statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar år 
2017 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom ansökningarna för Statlig 
medfinansiering för 2017-2019 i Mariestad, Töreboda och Gullspång.     

Bakgrund 

I Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025 finns en 
årlig pott avsatt för statlig medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder 
samt en pott för cykelåtgärder. Alla åtgärder ska utföras på det kommunala 
vägnätet. Prioriterade områden är: 

Åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter samt barn i trafiken 

Åtgärder som gynnar anslutningar till kollektivtrafik 

Åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer 

 

Ansökan gäller bidrag för 2017, där man har möjlighet att visa på kommande 
projekt för 2018-2019. I ansökan anges den bedömda totalkostnaden för 
projektet. Statsbidrag utgår i regel med hälften av totalkostnaden.     

Underlag för beslut 

Ansökan statsbidrag 2017_Gullspång 

Ansökan statsbidrag 2017_Mariestad 

Ansökan statsbidrag 2017_Töreboda   

 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg, va- och gatuchef 
Michael Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Statlig 
medfinansiering för åren 2016 till 2018 inom MTG".      

Expedierats till: 
Gatuingenjör Hanna Lamberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  103                            TN 2016/00200  

Begäran om igångsättningstillstånd för utbyggnad av 
bussterminalen i Mariestad 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för utbyggnad av 
bussterminalen i Mariestad 

2. Finansiering sker med 750 tkr från gaturamen i Mariestads kommun 

3. I projekteringsarbetet ska förutsättningarna för pågående arbete med att 
utveckla Mariestad till en testarena för eldriven busstrafik m.m. 
(Demonstrationsplats Mariestad) beaktas.     

4. Den planerade utbyggnaden ska följa eller ta stöd i befintlig gestaltning för 
bussterminalen. Det är viktigt att den färdigställda bussterminalen upplevs 
som en helhet.    

Bakgrund 

Busstrafiken till och från Mariestad har ökat och Västtrafik har uppgett behovet 
av att utöka bussterminalen med ytterligare 3 hållplatslägen. 

Verksamhet teknik har sökt och beviljats statsbidrag för åtgärden vilket innebär 
att Trafikverket står för 50 % av kostnaden om projektet genomförs under 2016. 

Projektets totala kostnad är beräknad till 1 500 tkr. 

Förslagsskiss finns framtaget över utbyggnaden men behöver ses över under 
förutsättning att igångsättningstillstånd beviljas. 

Tekniska nämnden har i sin investeringsbudget för Mariestad avsatt medel för 
utbyggnad av bussterminalen med 750 tkr under 2016.     

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) tillstyrker förslag till beslut och tilläggsyrkar att ”Den planerade 
utbyggnaden ska följa eller ta stöd i befintlig gestaltning för bussterminalen. Det 
är viktigt att den färdigställda bussterminalen upplevs som en helhet”.   

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslagen till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  103 (forts.)                            TN 2016/00200  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättada av gatuingenjör Hanna Lamberg, projektchef  och va- 
och gatuchef Michael Nordin "Begäran om igångsättningstillstånd för utbyggnad 
av bussterminalen i Mariestad".    

Expedierats till: 
(Gatuingenjör Hanna Lamberg) 
(Projektchef Johan Bengtsson) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  104                            TN 2016/00201  

Begäran om igångsättningstillstånd för utbyggnad av 
pendlarparkering i Mariestad 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 

 bevilja igångsättningstillstånd för utbyggnad av pendlarparkering i Mariestad 

 finansiering sker med 750 tkr från gaturamen i Mariestads kommun     

Bakgrund 

Busstrafiken till och från Mariestad har ökat och för att gynna hållbara 
transportsätt är det viktigt med väl fungerande bytespunkter och 
pendlarparkeringar. För att utöka antalet parkeringsplatser har förslag på att en 
del av det gamla och nu outnyttjade spårområdet i anslutning till bussterminalen 
vid Nygatan byggs om till pendlarparkering.  

Verksamhet teknik har sökt och beviljats statsbidrag för åtgärden vilket innebär 
att Trafikverket står för 50 % av kostnaden om projektet genomförs under 2016. 

Projektets totala kostnad är beräknad till 1 500 tkr. 

Tekniska nämnden har i sin investeringsbudget för Mariestad avsatt medel för 
utbyggnad av pendlarparkering 750 tkr under 2016.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg och va- och gatuchef 
Michael Nordin "Begäran om igångsättningstillstånd för utbyggnad av 
pendlarparkering i Mariestad".    

 

Expedierats till: 
Gatuingenjör Hanna Lamberg) 
(Projektchef Johan Bengtsson) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  105                            TN 2014/00662  

Begäran om igångsättningstillstånd för fortsatt upprustning av 
Mariestads kommuns gång- och cykelvägnät 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för fortsatt upprustning av 
gång- och cykelvägar. 

Finansiering sker inom gatuavdelningens ram för cykelvägar/upprustning av 
befintliga med 1820 tkr.     

Bakgrund 

Sedan 2014 har upprustning av Mariestads kommuns gång- och cykelvägnät 
pågått. 

En inventering av gång-och cykelvägnätet ligger till grund för upprustningen. 

Målet för 2016 är att hålla ett fortsätta högt tempo i upprustning av cykelvägnätet.  
Faktorer som påverkar urvalet av cykelvägar är skick och hur mycket gc-vägen 
används.  

Under mars har bedömningen gjorts att återstående medel i gatuavdelningens ram 
för cykelvägar/upprustning av befintliga gör bäst nytta för att ta ett samlat grepp i 
Mariestad. Det innebär att planerna för att höja kvalitén på befintlig gång- och 
cykelvägnätet till Hassle och Berga skjuts till tidigast våren 2017.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Björn Isvi, projektchef Johan 
Bengtsson och va- och gatuchef Michael Nordin "Begäran om 
igångsättningstillstånd för fortsatt upprustning av Mariestads kommuns gång- och 
cykelvägnät".   

 

Expedierats till: 
(Projektledare Björn Isvi) 
(Projektchef Johan Bengtsson) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  106                            TN 2016/00050  

Omfördelning av investeringsmedel till projektet 
Trafiklösningar i samband med Skolor Väst i Mariestad 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omfördelar 200 000 kronor från Investeringsprojekt 
Gatuavdelningen Disponibelt (gaturamen) till Investeringsprojekt 
"Trafiklösningar i samband med Skolor Väst". Syftet med omfördelningen är att 
aktivera projektet för att kunna kostnadsföra utgifterna på avsett projekt. 
Merparten av kostnaderna uppstår under år 2017.     

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 mars 2016 att bevilja 
igångsättningstillstånd för ett antal aktiviteter som ingår i det samlade projektet 
Trafiklösningar i samband med Skolor Väst. Medel för åtgärderna finns att tillgå 
dels i gaturamen från år 2016 samt i det riktade projektet Trafiklösningar i 
samband med Skolor Väst från år 2017. Genomförandet av projektet kommer att 
starta under år 2016 och behöver därför aktiveras. Då investeringsmedel ligger i 
plan först år 2017 behöver det omfördelas från annat ställe. 

 

Enligt kommunens styrprinciper får "Nämnd omfördela inom egen 
investeringsbudget mellan beslutade projekt upp till ett belopp av totalt 60 
basbelopp per år".    

Underlag för beslut 

TN § 42/16 
 
Ksau § 112/2016    

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
"Omfördelning av investeringsmedel till projektet Trafiklösningar i samband med 
Skolor Väst i Mariestad".    

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Projektchef Johan Bengtsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  107                            TN 2016/00163  

Detaljplan för del av biblioteksparken, Mariestads centralort 
 

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar följande yttrande:  

Verksamhet tekniks VA-avdelning har tagit del av samrådshandlingen och har 
följande kommentar.  

På sida 22, under rubriken Ekonomiska frågor och underrubriken Gatukostnader 
bör det förtydligas att VA-arbeten bekostas av VA-kollektivet fram till 
fastighetsgräns. Inom fastigheten bekostar och ansvarar fastighetsägaren för VA-
arbeten.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2016 om samråd för 
rubricerad detaljplan. Detaljplanen prövar lämpligheten i att ta en bit parkmark i 
anspråk för att möjliggöra byggnation. Planförslaget möjliggör ett flerbostadshus 
upp till fem våningar plus en indragen takvåning innehållande bostäder samt 
småskalig handel/verksamhet i markplan.     

Underlag för beslut 

Samrådsremiss - detaljplan för del av biblioteksparken, Mariestads centralort.   

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind och va- och gatuchef 
Michael Nordin "Yttrande på samrådshandling för detaljplan för del av 
biblioteksparken, Mariestads centralort".    

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  108                            TN 2016/00089  

Återrapportering av uppdragslista för verksamhet teknik  
 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner återrapporteringen  

Bakgrund 

Verksamhet teknik ska vid varje prognostillfälle göra en återrapportering av 
upprättad uppdragslista för verksamhet teknik.      

Underlag för beslut 

Uppdragslista till tekniska nämndens arbetsutskott 2016-04-05.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  109                            TN 2016/00023  

Handlingar att anmäla 2016 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 

1. Från kommunfullmäktige i Mariestad , Remiss - Motion om att Mariestads 
kommun ska använde det förnybara/fossilfria bränslet EcoPar i befintlig 
fordonspark.  
(KF § 14/2016) 

2. Från kommunfullmäktige i Mariestad, Remiss  - Medborgarförslag om att 
införa två timmars gratis parkering i Mariestads centrum.  
(Kf § 19/2016) 

3. Från kommunfullmäktige i Mariestad, Remiss - Medborgarförslag om att inför 
allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning 
för privatpersoner inom Mariestads kommun.  
(Kf § 17/2016) 

4. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, information om att ärende 
gällande ombudgetering av investeringsmedel  från år 2016 till år 2016 tas upp 
på arbetsutskottet sammanträde den 23 mars 2016. 
(Ksau § 99/2016) 

5. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, information om att ärende 
gällande ombudgetering av driftmedel från år 2016 till år 2016 tas upp på 
arbetsutskottet sammanträde den 23 mars 2016. 
(Ksau § 98/2016) 

6. Från kommunstyrelsen i Töreboda att information kring eventuell utbyggnad 
av Töreboda reningsverk läggs till handlingarna.  
(Ks § 78/2016) 

7. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om etablering av digitala skyltar 
längs E 20. 
(Ks § 38/2016) 

8. Från kommunfullmäktige i Mariestad handlingar att anmäla gällande 
medborgarförslag om vägbula vid övergången Strandvägen/Anneldalsgatan.  
(Kf § 13/2016) 

9. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, beslut om uppdrag till 
kommunchefen att revidera dokumentet Tjänstegarantier inom strategiskt 
utvalda områden.  
(Ksau § 108/2016) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  109 (forts.)                            TN 2016/00023  
 

10. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, igångsättningstillstånd för 
Trafikåtgärder skolor väst i Mariestad. 
(Ksau § 112/2016) 

11. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, uppdrag att sända VA-
planen på samråd till boende i Moviken och Askeviksområdet.  
(Ksau § 113/2016) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  110                            TN 6433  

Aktuell information/frågor 
 

Preliminärt beläggningsprogram i Mariestad 2016 

Samhällsbyggnadschefen informerar om vilka gator som planeras asfalteras i 
Mariestad under 2016. 

Status VA-plan 

Samhällsbyggnadschefen informerar om arbetet med VA-planen. Hittills har 
endast återkoppling från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad skett, där 
det begärs att ett samråd genoförs med boende i Moviken och Askeviksområdet.  

Sammanträdestider för tekniska nämnden på dagtid 

Nämnsekreteraren återrapporterar uppdraget gällande sammanträden på dagtid 
för tekniska nämnden. I år finns ingen möjlighet att flytta sammanträdena till 
dagtid då övriga nämnder har sina sammanträden på dagtid, vilket innebär att det 
inte finns några lediga lokaler. Inför nästa år kommer sammanträdena att 
samordnas så att även tekniska nämndens sammanträden sker på dagtid.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  111                            TN 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till 
verksamhet teknik 
 

Uppdrag att se över hastighet Gummerstadvägen/Lockerudsvägen 

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i 
uppdrag att se över de olika hastigheterna som är på Lockerudsvägen (50 km/h), 
Gummerstadsvägen (70 km/h) och vägen ut mot Rödjan (40 km/h) och göra 
dem enhetliga. Björn Nilssons önskemål är att hastighetsbegränsningen på 
Gummerstadsvägen (70 km/h) ska gälla väster om korsningen med 
”Rödjanvägen”.   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau §  112                            TN 2016/00219  

Lokala trafikföreskrifter om hastighet på Bruksgatan i 
Töreboda 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att meddela lokala trafikföreskrifter om lägre 
hastighet på Bruksgatan, enligt bilagor med följande ärendenummer: 

1473 2016:00008 och 1473 2016:00009.   

Bakgrund 

I samband med arbeten i området erhåller den nya etableringen på fastigheten 
Svarven vibrationer i den nybyggda anläggningen, trots att Bruksgatan byggts 
enligt gällande regler. 

Med hjälp av lägre hastighet har ett försök genomförts för att nå bättre 
förhållanden.  

Nu planeras hastighetreducerande åtgärder på gatan för att uppnå en bättre 
stabilitet i området. Den lägre hastigheten är dock ett krav om gatan ska bli så 
stabil som möjligt. 

För hastigheten krävs beslut om lokal trafikföreskrift. 

Yttrande 

Polismyndigheten i Västra Götaland har yttrat sig över förslaget och tillstyrker 
ärendet.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och va- och gatuchef 
Michael Nordin "Lokala trafikföreskrifter om hastighet på Bruksgatan i 
Töreboda".  

Bilaga 1473 2016 00008 och 1473 2016 00009   

Expedierats till: 
(Gatuingenjör Eva Berdenius) 

 


