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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-05-03 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Plats och tid Hemön, tisdagen den 3 maj 2016 kl 15:00 -18.10 

Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson  (S) Ordförande, deltog ej § 125-128, 
                         131-142 
Sven-Inge Eriksson  (KD) 1:e vice ordförande  
Björn Nilsson  (S) ledamot 
Peter Granath (S) ledamot 
Sven Olsson  (C) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagande Cathrin Hurtig Andersson  verksamhetsekonom § 114 – 118 
Elisabeth Westberg verksamhetsekonom § 119 - 121 
Björn Isvi projektledare § 122 – 123 
Thomas Johnsson projektledare § 124 
Hanna Lamberg gatuingenjör § 125 
Michael Nordin va- och gatuchef § 126-127, 
                 129-130 
Amanda Haglind va-ingenjör § 128 
Kristofer Svensson  samhällsbyggnadchef 
Ewa Sallova sekreterare 

Utses att justera Björn Nilsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik 4 maj 2016 
 

Sekreterare 

 
Paragrafer § 113-142 

 Ewa Sallova  

Ordförande 

  

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson Sven- Inge Eriksson  
            § 125-128, 131-142 

 

Justerande 

     

 
Björn Nilsson 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-05-03 

Anslagsdatum 2016-05-04 Anslaget tas ner 2015-05-25 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  

   

   

   

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-05-03 

Sida 3 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 113                            TN 6469  

Godkännande av dagordning 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 114                            TN 2016/00161  

Budget 2017 för tekniska nämnden, flerårsplan 2018-2019, 
Gullspångs 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 Gullspång kommun till 
kommunstyrelsen.     

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

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 
Gullspång kommun". 

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2017 samt förslag till 
investeringsbudget 2017-2019 i Gullspångs kommun.       

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-05-03 

Sida 5 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 115                            TN 2016/00003  

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas hålla budget.  

Fastighet ser i dagsläget ut att följa budget. Ett flertal objekt såsom Syrenen förskola, 
Moholms skola och Älgarås skola har dock behov på grund av ökat elevantal som inte 
är budgeterade och beroende av på hur detta finansieras kan detta påverka resultatet.  

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas hålla budget.     

Bakgrund 

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

Verksamhet teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Uppföljning av driftbudget 2016 i samband 
med prognos 1, Töreboda kommun". 

 

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

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 116                            TN 2016/00004  

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Töreboda kommun. Prognosen innebär ett budgetöverskridande med totalt ca 883 tkr. 

 

Tekniska nämnden begär att investeringsbudget utökas i motsvarande omfattning.    

Bakgrund 

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

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbudget 
i Töreboda kommun.    

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut och tilläggsyrkar att beslutet 
kompletteras med "Tekniska nämnden begär att investeringsbudget utökas i 
motsvarande omfattning".  

Ordförande Suzanne Michaelse Gunnarsson (S) tar upp förlag till beslut samt 
Erikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Uppföljning av investeringsbudget 2016 i 
samband med prognos 1, Töreboda kommun". 

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

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 117                            TN 2016/00005  

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas hålla budget, 
dock överskrider Bidraget för enskilda vägar budget med ca 100 tkr.  
 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas hålla budget.     

Bakgrund 

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

Verksamhet teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Uppföljning av driftbudget 2016 i samband 
med prognos 1, Gullspångs kommun". 

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

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 118                            TN 2016/00006  

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspång kommun. Prognosen innebär ett budgetöverskridande med totalt ca 2 150 
tkr.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbudget 
i Gullspång kommun.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Uppföljning av investeringsbudget 2016 i 
samband med prognos 1, Gullspångs kommun". 

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

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 119                            TN 2016/00134  

Revidering av investeringsbudget 2017-2019 i Mariestad 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden överlämnade vid sitt sammanträde 2016-04-12 tjänste-männens 
förslag till investeringsbudget 2017-2019 för verksamhet teknik, daterad den 2016-03-
31, till kommunstyrelsen. Efter det har fastighetsavdelningens investeringsbudget 
kompletterats med projektet "Flytt av Marinteknik till Vadsbogymnasiet" till ett belopp 
av 5 000 tkr år 2018.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Revidering av investeringsbudget 2017-
2019 i Mariestad". 

Investeringsbudget 2017-2019, daterad 2016-03-31 samt reviderad 2016-04-14.       

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-05-03 

Sida 10 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 120                            TN 2016/00276  

Begäran om förflyttning av investeringsbudget avseende 
projekten Skolor Väster från år 2016 till år 2017 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta investeringsmedel 
från år 2016 till år 2017 för de två skolprojekten. För projekt 2491 "Ny skola väster, 
Unica" flyttas 22 000 tkr och för projekt 2492 "Ny skola väster, Prisma" flyttas 30 000 
tkr.     

Bakgrund 

Inför byggandet av de två nya grundskolorna i område väster, Unicaskolan samt 
Prismaskolan, gjordes en budget om totalt 280 000 tkr. Budgeten fördelades enligt 
nedanstående sammanställning: 

  År 2015 År 2016 År 2017 
 
Tekniska nämnden 35 000 168 000 58 000 

Kommunstyrelsen 0 7 000 0  

Utbildningsnämnden 0 0 12 000 

 
I samband med projektens framskridande visar nu gjorda prognoser på en annan takt 
gällande förbrukning av investeringsmedel. För att budgeten ska stämma bättre 
överens med kommande utfall föreslås investeringsmedel flyttas från år 2016 till år 
2017. För projekt 2491 "Ny skola väster, Unica" föreslås  
22 000 tkr flyttas och för projekt 2492 "Ny skola väster, Prisma" föreslås 30 000 tkr 
flyttas.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Begäran om förflyttning av 
investeringsbudget avseende projekten Skolor Väster från år 2016 till år 2017".   

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-05-03 

Sida 11 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 121                            TN 2014/00528  

Återförande av investeringsmedel 2016 avseende projekt 
"Brunnsberg, tillbyggnad/renovering" 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige återföra 4 000 tkr i 
investeringsbudgeten för år 2016. Investeringsmedlen ska föras till projekt 2499 
"Brunnsberg, tillbyggnad/renovering".     

Bakgrund 

I investeringsbudget 2015 med plan 2016-2017 finns investeringsprojektet "Rid-hus" 
budgeterat med en summa av 4 500 tkr år 2015 och 4 500 tkr år 2016. I den beslutade 
investeringsbudgeten för år 2016, finns inte denna post av någon anledning med. I 
beslut i Ksau § 166, 2015-04-08, togs beslut om en summa av totalt 8 500 tkr för 
projektet. Det behövs därför återföras 4 000 tkr under år 2016 genom en utökning av 
kommunens investeringsbudget, projekt 2499.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Återförande av investeringsmedel 2016 
avseende projekt "Brunnsberg, tillbyggnad/renovering". 

Beslut i Ksau § 166, 2015-04-08.       

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 122                            TN 2015/00481  

Omdisponering av investeringsmedel till gång- och 
cykelväg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed 
Södra vägen i Mariestad 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tillföra ytterligare 300 tkr till investeringen av gång- och 
cykelväg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Södravägen i Mariestad. 

Pengarna tas från anslagna medel i gatuavdelningens investeringsbudget för 2016.    

Bakgrund 

Utmed hela Södra vägen (Göteborgsvägen-Marieforsleden) saknas idag gång- och 
cykelväg. 

I samband med utbyggnad av två nya skolor i väst har Statsbidrag sökts och beviljats 
till åtgärden. Som grund för projektering och utbyggnad finns även en färsk 
trafikutredning för skolor i väst. 
 

Ekonomi 

Totalkostnaden för projektet hade bedömts till 3600 tkr. Finansieringen sker ur 
gatuavdelningens ram 2016 för cykelbanor 3000tkr samt genom statsbidrag 600tkr. 
 

Förfrågningsunderlag har varit ute på räkning hos entreprenörer. I och med 
utvärdering av inkomna anbud konstateras att den tidigare bedömda kostnaden var för 
låg och beviljad finansiering inte räcker. Ett tilläggsanslag på 300 tkr behövs för att 
kunna genomföra projekterat förslag.    

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att "Tekniska nämnden beslutar att tillföra ytterligare 
300 tkr till investeringen av gång- och cykelväg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
utmed Södravägen i Mariestad. Pengarna tas från anslagna medel i gatuavdelningens 
investeringsbudget för 2016".  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) yrkande och 
finner att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 122 (forts.)                            TN 2015/00481  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef Johan Bengtsson, va- och gatuchef Michael 
Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Begäran om tilläggsanslag för 
gång- och cykelväg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Södra vägen 
Mariestad".   

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Projektledare Björn Isvi 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 123                            TN 2016/00210  

Upphandling - Södra Vägen i Mariestad, GC-väg 
 

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott antar Skanska Sverige AB för byggnation av gång- 
och cykelväg på Södra Vägen.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2015-11-10, § 260/2015 om projektering och därefter 
igångsättning av investeringen av gång- och cykelväg samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder utmed Södra Vägen. 

Verksamhet Teknik har med anledning av detta genomfört projektering och 
upphandling där anbudsgivare lämnats möjlighet att lämna anbud. Efter anbudstidens 
utgång har ett anbud inkommit. Utvärderingen visar att anbudsgivaren och dess anbud 
uppfyller förfrågningsunderlagets ställda skall/kvalificeringskrav.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad projektledare Björn Isvi och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson "Antagande av entreprenör - utförandeentreprenad Södra vägen i 
Mariestad, GC-väg". 

Sammanställning av anbud. 

TN § 260/2015, beslut om projektering och igångsättning för föreslagna gatuprojekt.       

Expedierats till: 
Projektledare Björn Isvi 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 124                            TN 2016/00209  

Upphandling - Töreboda Sim- och Idrottshall, Kv. 
Skolläraren. Renovering Idrottshall 
 

Arbetsutskottets beslut  

Tekniska nämndens arbetsutskott antar NOVAB AB för renovering av idrottshallen i 
Töreboda.     

Bakgrund 

Under de senaste åren har upprustning av Töreboda Sim- och idrottshall genomförts i 
olika etapper. Etapp 1 och 2 är nu klara. Under år 2016 ska etapp 3 genomföras som 
innebär byte av befintligt golv i idrottshallen. 

Verksamhet Teknik har med anledning av detta genomfört projektering och 
upphandling där anbudsgivare lämnats möjlighet att lämna anbud. Efter anbudstidens 
utgång har ett anbud inkommit. Utvärderingen visar att anbudsgivaren och dess anbud 
uppfyller förfrågningsunderlagets ställda skall/kvalificeringskrav. Finansieringen 
beräknas att rymmas inom de anslagna medlen.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad projektledare Thomas Johnsson och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson "Antagande av entreprenör - Töreboda sim- och idrottshall, kv. 
Skolläraren, renovering idrottshall".   

Expedierats till: 
Projektledare Thomas Johnsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 125                            TN 2016/00257  

Belysning i Södra råda 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 

 Ta bort gatubelysningen gällande stolpe 1-3 och stolpe 14-16 i Södra Råda, 
Gullspångs kommun enligt bilaga 

 Stolpe 4 byts ut 

 Samförlägga belysningskabel vid stolpe 12B och 13B samt montera nya 
stolpar och armaturer på dessa platser 

 Kostnaden på ca 36 000 kr tas från Gullspångs gaturam     

Bakgrund 

I Södra Råda, Gullspångs kommun, finns idag kommunal gatubelysning i form av 18 
belysningspunkter. Belysningen består dels av fristående stolpar och dels av armaturer 
som är fästa på de trästolpar där elledningarna finns.  

 

Flera projekt pågår i området där markförläggning sker av den luftburna 
elanläggningen. Då en del av belysningsarmaturerna idag sitter på elstolparna har 
VänerEnergi tittat på belysningen i området och sett över anläggningen. Man har tittat 
på var samförläggning kan ske av belysningskablar och el. samtidigt har man sett över 
stolparnas placering och vilket skick de är i.  

 

Belysningsanläggningen i Södra Råda är gammal och består dels av armaturer fästa på 
de trästolpar där elledningarna går och dels av "vanliga" belysningsstolpar med 
armaturer. Runt kyrkan är belysningen relativt tätt placerad och i ytterkanterna är det 
långt mellan stolparna. Mellan punkt 1-4 och punkt 13-16  är det ca 150 meter mellan 
stolparna. Det är även här belysningsarmaturerna sitter på elstolparna. Från stolpe 1 är 
det dessutom nästan 900 meter till närmaste belysningscentral, vilket är precis på 
gränsen av vad som är godkänt. De befintliga trästolparna är i dåligt skick. 

 

Efter utredning har framkommit att samförläggning är möjlig vid stolpe 1-3 samt vid 
stolpe 12-16. Vid stolpe 1-3 och 14-16 är dock avstånden stora och befintliga 
trästolpar i dåligt skick. Nya stolpar med en förtätning är nödvändig om belysningen 
ska behållas. En uppskattad kostnad för detta är ca 18 00 kr/stolpe. För att uppnå god 
belysning på vägen bör stolparna placeras med ca 35 meters mellanrum. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 125 (forts.)                            TN 2016/00257 

 

Möjliga åtgärder: 

 Stolpe 1-3:  

o 450 meter, 35 meter mellan stolparna = 12 nya stolpar = 216 000 kr  

eller 

o Ta bort dessa stolpar 

 

 Stolpe 14-16:  

o 450 meter, 35 meter mellan stolparna = 12 nya stolpar = 216 000 m kr 

eller 

o Ta bort dessa stolpar 

 

 Samförlägga och byta ut stolpe 12B och 13B = 18 000*2 = 36 000 kr 

 Övrig belysning behålls i befintligt skick. 

  

 Verksamhet teknik tillsammans med VänerEnergi föreslår med anledning av detta att 
belysningen tas bort på stolpe 1-3 samt på stolpe 14-16 enligt bilaga. Stolpe 12 och 13 
byts ut till nya samtidigt som belysningskabeln samförläggs med den nya elledningen. 
Övrig belysning lämnas i nuvarande utförande.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg "Belysning i Södra Råda". 

Kartbilaga.  

Inventering belysningsstolpar i Södra Råda.     

Expedierats till: 
Gatuingenjör Hanna Lamberg 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 126                            TN 2016/00068  

Statusrapport - Sköteselplan för parkytor i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 
 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav den 26 januari (Tn § 19/2016) verksamhet teknik i uppdrag att 
upprätta en sköteselplan för parkytor i Mariestad, Töreboda och Gullspång.  

Va- och gatuchef Michael Nordin redovisar status på arbetet med skötselplanen på 
sammanträdet.   

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet av va- och gatuchef Michael Nordin.    

 

Expedierats till: 
Va- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 127                            TN 2016/00277  

Avvikelserapport - Badängsparken upprustning av kaj. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner rapporten. 

Finansiering av avvikelsen föreslås lösas med tilläggsanslag.     

Bakgrund 

Kajkanten närmast fiskeresturangen i Badängsparken har delvis rasat.  

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att rusta upp kajen. 

I samband med att stödmuren frilagts har brister i ursprungskonstruktionen visat sig. 

De rälspålar som sitter nedslagna utmed kajen har bristfällig motfyllning av betong 
samt att bakåtförankring med dragstag saknas. 

Detta innebär att konstruktionen är svag och behöver förstärkas. Innan återställning av 
kajkant sker behövs komplettering med dragstag från rälspålarna förankras på land i ett 
nytt mothåll. 

Arbetet pågår och beräknas ta tre veckor. Ökad omfattning medför att kostnaderna 
ökar avsevärt.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef Johan Bengtsson, va- och gatuchef Michael 
Nordin och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Avvikelserapport - 
Badängsparken upprustning av kaj". 

Protokollsutdrag Ks § 98/2016, Reparation av Badängskajen i Otterbäcken       

Expedierats till: 
Projektchef Johan Bengtsson 
Va- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 128                            TN 2016/00243  

Kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i 
Mariestads kommun 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår för kommunfullmäktige att besluta om den allmänna VA-
anläggningens verksamhetsområde enligt dokumentet "Verksamhetsområde för den 
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun".    

Detta innebär att kommunens verksamhetsområde för VA kommer att bestå av de 
fyra olika vattentjänsterna: vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.   

Bakgrund 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma den 
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera 
vattentjänster behöver ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller flera av 
de fyra olika vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 
och det ska framgå av beslutet vilka fastigheter som omfattas av vilka vattentjänster. 
Anledningen till uppdelningen i fyra olika vattentjänster är att tydliggöra för såväl 
huvudman som fastighetsägare vilka rättigheter och skyldigheter som finns inom 
området. Avgörande för inom vilket geografiskt område och för vilka vattentjänster 
verksamhetsområdet upprättas är behovet av vattentjänster för skyddet av människors 
hälsa och miljön. Inom det kommunala verksamhetsområdet för allmänna 
vattentjänster är fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter 
gentemot varandra reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.  

 

För Mariestads kommun saknas i stor utsträckning beslut om vilka vattentjänster som 
avses inom befintligt verksamhetsområde. För att anpassa besluten om kommunens 
verksamhetsområde till rådande lagstiftning har en inventering gjorts på initiativ av 
VA-avdelningen. Inventeringen har utgjort underlag till dokumentet 
"Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun". I 
samband med inventeringen framkom enstaka fastigheter som under lång tid hanterats 
av kommunen som att de ingått i verksamhetsområdet även om fastigheten ligger 
utanför det beslutade verksamhetsområdet. Dessa fastigheter föreslås intas i det 
kommunala verksamhetsområdet i enlighet med dokumentet.  

 

Under senare år har exploateringsområdena Hindsberg och Sjölyckan Etapp 1 
bebyggts och försörjts med kommunalt VA, utan att det principiella beslutet om att 
upprätta verksamhetsområde har fattats. Framtaget dokument behandlar även 
fastigheter ingående i dessa områden.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 128 (forts.)                            TN 2016/00243  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind och va- och gatuchef 
Michael Nordin "Kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i Mariestads 
kommun". 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun    

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige i Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 129                            TN 2016/00271  

Justering av anläggningsavgifterna i VA-taxan, Mariestads 
kommun 
 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till verksamhet teknik för att 
kompletteras med ytterligare kostnadsberäkningar samt ytterligare exempel på 
områden.     

Bakgrund 

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till 
det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna en allmän 
VA-anläggning. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 100 000 kr i 
Mariestads kommun samtidigt som medelkostnaden för det anläggningsarbete som 
krävs för att möjliggöra en anslutning oftast är mycket högre än så. 

I området Sjölyckan som håller på att exploateras ligger utbyggnadskostnaden för VA 
till respektive fastighet på drygt 200 000 kronor i genomsnitt. 

I VA-planen som är under framtagande finns ett antal områden som ska försörjas med 
kommunalt VA kommande år. I de förkalkyler som gjorts kommer även där 
utbyggnadskostnaden ligga runt 200 000 kronor per fastighet. 

För att möjliggöra att anläggningsavgifterna på sikt kan finansiera 
utbyggnadskostnaderna behöver en framtida anläggningsavgift ligga på omkring 200 
000 kronor. I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur 
stora höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande 
domar pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50% per år för att 
räknas som skäligt och rättvist. 

Verksamhet teknik föreslår därför att anläggningsavgifterna (§ 6, §7 & § 9) i Mariestads 
kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35% fr. o. m. 2017-01-01.     

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till verksamhet teknik för 
kompletteras med ytterligare kostnadsberäkningar samt ytterligare exempel på 
områden.   

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer frågan om återremiss mot att 
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att tekniska nämnden beslutar 
att återremittera ärendet.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 129 (forts.)                            TN 2016/00271  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va- och gatuchef Michael Nordin "Justering av 
anläggningsavgifterna i VA-taxan, Mariestads kommun". 

VA-taxans § 6, § 7 och § 9 före och efter höjning       

Expedierats till: 
Va- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau  § 130                            TN 2016/00298  

Information - Justering av anläggningsavgifterna i VA-taxan 
i Töreboda och Gullspångs kommuner 
 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.   

Bakgrund 

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till 
det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna en allmän 
VA-anläggning. 

För Mariestads kommun har verksamhet teknik skrivit fram ett ärende för justering av 
anläggningsavgifterna i VA-taxan. Frågan kommer även att lyftas för dialog i Töreboda 
och Gullspångs kommuner.    

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet av va- och gatuchef Michael Nordin.    

Expedierats till: 
Va- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 131                            TN 2012/00255  

Avslutande av uppdrag: Detaljerad redovisning av 
överföringsledning till Lugnås m.m. 
 

Arbetsutskottets beslut 

Det särskilda uppdraget avslutas och överförs till att hanteras inom ramen för den 
kommunövergripande VA-planen.     

Bakgrund 

I samband med att Mariestads kommun övertog ansvaret för befintlig VA-anläggning i 
Sjöängen m.m. lyftes frågan om att etablera en överföringsledning till Lugnås. 
Tekniska nämnden gav Verksamhet teknik i uppdrag att genomföra en detaljerad 
redovisning av överföringsledning till Lugnås.  

 

Denna fråga är fortfarande aktuell, men behöver hanteras samlat med andra strategiska 
utvecklingsprojekt inom Mariestads kommun. Verksamhet teknik föreslår därför att 
frågan om överföringsledning till Lugnås och de konsekvenser som detta kommer att 
medföra ska hanteras inom ramen för den samlade VA-planen.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Avslutande 
av uppdrag: Detaljerad redovisning av överföringsledning till Lugnås m.m.". 

 

Tn § 184/2014       

Expedierats till: 
Va- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 132                            TN 2016/00032  

Remiss - medborgarförslag om belysning vid lekparken i 
Kilenområdet i Töreboda 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger följande yttrande: 

Belysning av lekplatsen är inarbetad i det lekplatsprogram som ligger som förslag och 
beräknas till en kostnad av ca 50 tkr. 

Belysningen i Kilenområdet anses med denna åtgärd tillsammans med belysning av 
GC-väg vara tillräcklig. 

Tekniska nämnden avvaktar kommunfullmäktiges fastställande av lekplatsprogrammet 
och därefter får frågan om genomförande av belysningen lyftas.   

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit om belysning vid lekparken i Kilen, mellan 
Almvägen och Hallon-, Blåbär- och Lingonstigen. Det föreslås att lekparken belyses 
nu när den ska renoveras / byggas om. Utvecklingsutskottet i Töreboda kommun 
beslutade remittera ärendet till tekniska nämnden för utredning och yttrande samt en 
helhetsbedömning av belysningen på Kilenområdet. 

I det förslag till lekplatsprogram som Plan- och exploateringschefen tagit fram 
tillsammans med representanter från andra förvaltningar. I det lekplatsprogrammet 
föreslås att nämnd lekplats byggs till och i samband med det genomförandet kommer 
även belysning anläggas. Att belysa lekplatsen beräknas kosta ungefär 50 tkr. 

 

Tidigare har motion och medborgarförslag inkommit om önslemål om belysning av 
GC-väg i anslutning till området vilket Tekniska nämnden yttrat sig positivt till. Med 
dessa åtgärder anses belysningen i Kilenområdet tillräckligt    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va- och gatuchef Michael Nordin "Remiss - 
medborgarförslag om belysning vid lekparken i Kilenområdet i Töreboda". 

 

Remiss - medborgarförslag om belysning vid lekparken i Kilenområdet i Töreboda      

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 133                            TN 2016/00270  

Gratis wifi på strategiska platser i Mariestads kommun 
 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Mariestad beslutade 2016-04-11 § 52 om att wifi ska erbjudas 
gäster och kommuninvånaret i inre hamnen, båda ställplatserna samt i ett stråk från 
Nya torget till Gamla torget via Esplanaden.  

 

Kommunstyrelsen uppdrog även åt tekniska nämnden, kommunens bolag och 
kommunstyrelsen att till kommunstyrelsen nästa sammanträde den 16 maj lämna 
förslag på fördelning av drift- och investeringskostnader för wifi-lösningar.  

 

Va- och gatuchef Michael Nordin informerar tekniska nämndens arbetsutskott om 
pågående arbete med framtagande av underlag enligt uppdrag från kommunstyrelsen.    

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet av va- och gatuchef Michael Nordin.  

Protokollsutdrag Ks § 52/2016.   

Expedierats till: 
Va- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 134                            TN 2013/00255  

Avslutande av uppdrag om att inventera de platser i 
Töreboda där belysningen kan minskas 
 

Arbetsutskottets beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott avslutar ärendet om att inventera de platser 
i Töreboda där belysningen kan minskas. 

2. Beslutet sker mot hänvisning av dels att kommunstyrelsen i Töreboda 
beslutat om utökad belysning och anslagit pengar för detta, dels att 
kommunfullmäktige beslutad om ett omfattande utbyte av gatubelysningen 
till LED.     

Bakgrund 

Töreboda kommun har gett tekniska nämnden i uppdrag att inventera de platser där 
belysningen kan minska. Därefter har Töreboda kommun beslutat om att utöka 
belysningen i tätorten och tillskjutit extra pengar för detta. Utöver detta pågår ett 
omfattande projekt där befintliga gatuarmaturer ska bytas mot LED-armaturer.    

Behandling på sammanträdet 

Sven Olsson (C) tillstyrker förslag till beslut.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Avslutande 
av uppdrag om att inventera de platser i Töreboda där belysningen kan minskas". 

Ks § 302/2014 (Töreboda) 

Tn § 275/2015       

 

Expedierats till: 
Va- och gatuchef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 135                            TN 2014/00615  

Portalparagraf om att beakta rollen som modellområde för 
hållbar utveckling 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Mariestads kommun är en av tre kommuner som samverkar inom ramen för ett 
modellområde för hållbar utveckling. Tekniska nämnden har att i samtliga beslut som 
rör Mariestads kommun beakta att kommunen är del av detta modellområde.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 2014-01-27 att bifalla en motion av Jan 
Wahn (C) och Nils Farken i vilken de förslog två aktiviteter för att stärka kommunens 
arbete med att implementera arbetet med biosfär.  

En av aktiviteterna är att Mariestads kommun ska inför en portalparagraf- eller 
policyparagraf i kommunens samtliga beslutsorgan i vilken det ges uttryck för 
kommunens ambition att i alla beslut beakta att man är en del av ett modellområde för 
hållbar utveckling.  

De nämnder som ej är gemensamma kommer att komplettera sitt reglemente med 
portalparagrafen. Portalparagrafen kan dock inte införas i tekniska nämndens 
reglemente av förklarliga skäl. Som ett alternativ föreslår verksamhet teknik tekniska 
nämnden att fatta följande beslut:  

"Mariestads kommun är en av tre kommuner som samverkar inom ramen för ett modellområde för 
hållbar utveckling. Tekniska nämnden har att i samtliga beslut som rör Mariestads kommun beakta 
att kommunen är del av detta modellområde."  

Tidigare behandling av ärendet 

Tekniska nämnden återremitterade ärendet med önskemål om att "förtydliga vad 
portalparagrafen och modellområdet innebär för de beslut som fattas av tekniska 
nämnden.  

Företrädare för Biosfärsområdet kommer bjudas in till tekniska nämnden och 
informera om innehåll och verksamhet.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
"Portalparagraf om att beakta rollen som modellområde för hållbar utveckling". 

 

TN § 19/2015       
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 135 (forts.)                            TN 2014/00615  

 

Expedierats till: 
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 136                            TN 2016/00235  

Ändring av detaljplan för Hova 3:85, Gullspångs kommun 
 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar följande yttrande: 

Verksamhet tekniks VA-avdelning har tagit del av samrådshandlingen och godkänner 
förslaget till ändring genom tillägg till detaljplan för Hova 3:85.     

Bakgrund 

Ett förslag till ändring genom tillägg till detaljplan har upprättats på fastigheten Hova 
3:85. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 mars 2016 att förslaget ska bli 
föremål för samråd.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra skolverksamhet på fastigheten, närmast aktuell 
användning är förskoleverksamhet. Planområdet omfattar fastigheten Hova 3:85 på ca 
3200 kvm som är belägen vid Väderkvarnsvägen sydost om kyrkogården i Hova.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind och va-och gatuchef 
Michael Nordin "Ändring av detaljplan för Hova 3:85, Gullspångs kommun" 

 

Samrådshandling - ändring genom tillägg till detaljplan för Hova 3:85.         

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 137                            TN 2016/00240  

Detaljplan för Sunds verksamhetspark, Mariestads 
centralort 
 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar följande yttrande: 

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

Kommunens VA-anordningar är utformade för hushållsbehov. För vattenkrävande 
industrier eller industrier som släpper ett spillvatten som skiljer sig från 
hushållsspillvatten kan det bli nödvändigt med egna installationer på fastigheten, så 
som vattenreservoar eller reningsanläggning för spillvatten. Sådana installationer 
bekostas av fastighetsägaren. Det är önskvärt att det framgår av planbeskrivningen. 

Under rubriken Teknisk försörjning och underrubriken Vatten och avlopp, sida 18, kan 
andra och tredje stycket slopas.  

Under rubriken Teknisk försörjning och underrubriken Dagvatten, sida 18, bör 
enheten regleras så att reglervolymen anges i kubikmeter. 

Under rubriken Ekonomiska frågor och underrubriken Gatukostnader, sida 27, bör 
sista meningen omformuleras till: VA-arbeten bekostas av VA-kollektivet fram till varje 
fastighetsgräns. Anläggningsavgifter tas ut för varje fastighet enligt vid färdigställandet gällande VA-
taxa. Fjärrvärme bekostas av Vänerenergi AB.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 mars 2016 om samråd för 
detaljplan för Sunds verksamhetspark. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation 
av verksamheter i form av främst småindustri, hantverk, volymhandel (sällanköp), 
kontor och lager inom fastigheten Sund 4:6 och Sund 1:1. Syftet med planen är att 
fastställa den framtida markanvändningen.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av Amanda Haglind och va- och gatuchef Michael Nordin 
"Detaljplan för Sunds verksamhetspark, Mariestads centralort". 

Samrådshandling för detaljplan för sunds verksamhetspark, Mariestad centralort.       

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 138                            TN 2016/00258  

Ändring av detaljplan för Asken 13 och 16, Mariestads 
centralort 
 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har inget att erinra mot samrådsremiss för ändring 
av detaljplan för Asken 13 och 16, Mariestads centralort.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade den 5 april 2016 att ändring av 
detaljplan för Asken 13 och 16 ska bli föremål för samråd. 

Syftet med planändringen är att upphäva gällande tomtindelning för att möjliggöra 
fastighetsreglering.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadchef Kristofer Svensson "Ändring av 
detaljplan för Asken 13 och 16, Mariestads centralort" 

Samrådsremiss -  ändring av detaljplan för Asken 13 och 16, Mariestads centralort.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 139                            TN 2016/00272  

Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m., Mariestad centralort 
 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har inget att erinra mot samrådsremiss för detaljplan 
för Gräshoppan 14.m.m, Mariestads centralort.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade den 19 april 2016 att detaljplan 
för Gräshoppan 14 m.m. ska bli föremål för samråd. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål för fastigheten Gräshoppan 
14 och att ändra markanvändningen för fastigheten Syrsan 1 så att den 
överensstämmer med nuvarande verksamhet.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson "Detaljplan 
för Gräshoppan 14 m.m., Mariestad centralort". 

Samrådsremiss - Detaljplan för Gräshoppan 14 m.m., Mariestad centralort      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 140                            TN 2016/00023  

Handlingar att anmäla 2016 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 

 

1. Från kommunfullmäktige i Mariestad, beslut om utökning av befintligt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ullervad, Mariestads kommun. 
(KF § 30/2016) 

2. Från kommunfullmäktige i Mariestad, beslut om reviderade ordningsföreskrifter för 
torghandel.  
(KF § 31/2016) 

3. Från kommunfullmäktige i Töreboda, beslut om reviderade ordningsföreskrifter för 
torghandel.  
(KF § 21/2016) 

4. Från kommunfullmäktige i Töreboda, beslut om taxor för torghandel. 
(KF § 22/2016) 

5. Från kommunfullmäktige i Gullspång, beslut om ombudgetering av 
investeringsmedel från 2015 till 2016. 
(KF § 46/2016) 

6. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, beslut om utökad budget för 
Socialnämnden från och med 2017 med anledning av ny gruppbostad LSS. 
(Ksau § 134/2016) 

7. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, beslut om återremiss gällande 
igångsättningstillstånd för fortsatt arbete med projektering och genomförande av 
Stockholmvägen över delen. 
(Ksau § 140/2016) 

8. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, beslut om igångsättningstillstånd 
för åtgärder i Mariestads skärgård. 
(Ksau § 141/2016) 

9. Från kommunstyrelsen i Töreboda, beslut om byte av ridhusets underlag år 2016. 
(Ks § 124/2016) 

10. Från kommunstyrelsen i Töreboda, beslut om ansökan om statlig medfinansiering 
till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar år 2017. 
(Ks § 101/2016) 

11. Från kommunstyrelsen i Töreboda, beslut om utbyggnad av cykelvägar i Västra 
Götaland 2016-2020. 
(Ks § 100/2016) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 140 (forts.)                            TN 2016/00023  

 

12. Från kommunstyrelsen i Töreboda, beslut om behov av utökade lokaler i förskolor 
och skolor.  
(Ks § 86/2016) 

13. Från kommunstyrelsen i Töreboda, beslut om utökade öppettider för färjan Lina 
samt upprustning och tillgänglighetsanpassning av färjeläget. 
(Ks § 123/2016) 

14. Från kommunstyrelsen i Gullspång, beslut om reparation av Badängskajen i 
Otterbäcken.  
(Ks § 98/2016) 

15. Från kommunstyrelsen i Mariestad, förutsättningar för gratis WiFi på strategiska 
platser i Mariestad.  
(Ks § 52/2016) 

16. Från kommunstyrelsen i Mariestad, beslut om ombudgetering av driftmedel från år 
2015 till 2016. 
(Ks § 49/2016) 

17. Från kommunstyrelsen i Mariestad, beslut om ombudgetering av investeringsmedel 
från år 2015 till år 2016. 
(Ks § 50/2016) 

18. Från kommunstyrelsen i Mariestad, beslut om uppföljning av nämndernas plan för 
intern kontroll år 2015. 
(Ks § 56/2016) 

19. Från kommunstyrelsen i Mariestad, beslut om avsteg från avgift vid upplåtelse av 
allmän plats under juni, juli och augusti år 2016. 
(Ks § 67/2016) 

20. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, beslut om genoförande av 
gestaltningsprogrammet för Gärdesparken etapp 1-5. 
(Ksau § 158/2016)   

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-05-03 

Sida 37 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 141                            TN 6433  

Aktuell information/frågor 
 

Följande aktuell information/frågor togs upp på sammanträdet: 
 
Uppehåll i prövoperiod gällande förbud mot trafik i Mariestad centrum 

Under Crusin meet kommer förbud mot trafik i Mariestads centrum nattetid 
tillfälligt hävas. 
 

Utbildningsdag för tekniska nämnden den 19 maj 
 
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson redogör i korta drag vad som 
kommer att tas upp på utbildningsdagen för tekniska nämnden den 19 maj. 
 

Junisammanträdet för tekniska nämnden 

Junisammanträdet för tekniska nämnden kommer i år att äga rum i Töreboda 
kommun. Verksamhet teknik tar fram förslag på aktiviteter. 
 

Övertagande av Åsenvägen 
 
Samhällsbyggnadchef Kristofer Svensson redogör för status på övertagande av 
Åsenvägen. 
 
Informationstavlor vid sänkt hastighet 
 
Ledamot Sven Olsson (C) informerar om att det finns informationstavlor som 
kan uppföras vid sänkt hastighet som informerar om varför hastigheten ska 
sänkas.  
 

Dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad 18 maj 

Presidiet för tekniska nämnden kommer att ha dialogmöte med 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad den 18 maj.   
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Tnau § 142                            TN 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till 
verksamhet teknik 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

 Inget uppdrag gavs från arbetsutskottet till verksamhet teknik.     

 

 
 

 


