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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 63                                                                

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar. 
 
Följande ärenden har tillkommit: 
 

 Antagande av entreprenör Stockholmsvägen. 

 Höjning av avgift för båtuppställningsplatser och lyftanordning. 

 Information – privata uppdrag. 

 Skrivelse med frågor till förvaltningen. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 64 TN2013/0022 

Budget 2013 – Analys av bokslut 2012 Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström redovisade förvaltningens analys av bokslut 2012 för 
Mariestads kommun. Analysen visar verksamhet och finansiering av gata-park, fördelning 
per verksamhet och en konsekvensanalys. 
 
Ärendet återkommer vid tekniska nämndens sammanträde den 9 april. Till nämnden ska 
informationen av analysen även gälla Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 65 TN2013/0023M,TN2013/0032G,TN2013/0033T 

Prioriteringar investeringar 2013, MTG 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström redovisade det pågående arbetet med prioriteringar av 
investeringar år 2013 för samtliga tre kommuner i MTG-samarbetet.  
 
Handlingarna med förvaltningens förslag till prioriteringar kommer att skickas ut till 
ledamöterna inför tekniska nämndens sammanträde den 9 april. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 66 TN2013/0043 

Information - Omdisponering av tilläggsbudgeterade 4 miljoner 
kronor i Tekniska nämndens driftbudget 2012, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och föreslår nämnden att godkänna förvaltningens och 
ordförandens skrivelse om att ombudgetera ej nyttjade medel om 4 miljoner kronor 
avseende eftersatt underhåll på Centralskolan i Töreboda från driftbudget 2012 till år 2013. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i beslut Kf § 66, 2012-06-18, beslutat att tilläggsbudgetera 4  
miljoner kronor till tekniska nämnden avseende eftersatt underhåll på Centralskolan i 
Töreboda.  
 
Underhållsarbetet har inte påbörjats under år 2012 men kommer att utföras under år 2013. 
 
Med anledning av detta föreslår tekniska förvaltningen att dessa medel ombudgeteras till år 
2013. 

Underlag för beslut 

Tekniska förvaltningens skrivelse ”Omdisponering av tilläggsbudgeterade 4 miljoner kronor 
i Tekniska nämndens driftbudget 2012”, daterat 2013-03-13. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun f.k 
Bo Theorén, fastighetschef 
Per-Arne Olofsson, fastighetsförvaltare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 67 TN2012/0264 

Svar till Kommunstyrelsen i Mariestad angående 
projektöverenskommelser inom MTG-samarbetet 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att besluta om att lämna följande svar till 
kommunstyrelsen angående projektöverenskommelser: 
 

 Mallen för projektöverenskommelser syftar till att förtydliga vad som överenskoms 
beträffande förutsättningar och krav för ett enskilt projekt. 

 Projektöverenskommelsen påverkar inte tidigare överenskommelser inom MTG-
samarbetet. 

 Projektöverenskommelsen används endast som intern överenskommelse. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till överenskommelse där ett projekts olika 
faser och finansiering med mera redovisas och undertecknas av beställaren och 
projektansvarig tjänsteman inom tekniska förvaltningen. Projektöverenskommelsen gäller 
både drift- och investeringsprojekt. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2012-12-11 att överlämna förslaget till projektöverens-
kommelser till Kommunstyrelserna i respektive kommun för synpunkter. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad har 2013-01-17 återremitterat ärendet till 
tekniska nämnden med begäran om att nämnden tydliggör hur den föreslagna projekt-
överenskommelsen förhåller sig till tidigare överenskommelser inom MTG samt hur den 
förhåller sig till externa investeringsprojekt. 

Underlag för beslut 

Förvaltningschefens skrivelse ”Svar till Kommunstyrelsen i Mariestad angående 
projektöverenskommelser”, daterat 2013-03-19. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Åke Lindström, förvaltningschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 68 TN2012/0131 

Information – Upphandling av park- och städverksamheterna i 
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28, om åtgärder för en långsiktig stark ekonomi. En 
av dessa åtgärder var att park- och städverksamheterna skulle upphandlas på entreprenad. 
 
Tekniska förvaltningen har arbetat med underlag för upphandlingen. En del av underlaget 
har varit jämförelser med andra kommuner för att bedöma de ekonomiska effekterna. 
Jämförelserna visade att tekniska förvaltningens verksamheter är konkurrenskraftiga.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2013-02-12 att föreslå Kommunstyrelsen att inte upphandla 
park- och städverksamheterna i enlighet med det underlag som förvaltningen redovisade 
samt att förvaltningen fortsätter med arbetet med kostnadseffektivisering av verksam-
heterna.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar i beslut Ksau § 141, 2013-03-13, att tekniska 
nämnden har att följa kommunfullmäktiges beslut avseende att genomföra en upphandling 
av park- och städverksamheterna. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 69 TN2012/0248 

Torgtaxor i Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunfullmäktige att inte ändra 
torghandelstaxan i Töreboda. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har 2011-05-31 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att se över  
taxorna för torgtaxorna för samtliga tre kommuner inom MTG-samarbetet. 
 
Anledningen till uppdraget var ett inkommet medborgarförslag till Töreboda kommun med 
förslag om sänkning av torgtaxan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter remitterat 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande. Utredningen skulle 
omfatta jämförelser av de i medborgarförslaget nämnda kommunernas taxor och vad som 
ingår i respektive taxa.  
 
Kostnaden för en fast torgplats i Töreboda är 4 000 kronor per år. I Törebodas torgtaxa 
ingår att ta upp betalning, städa, montera elkablar, halkbekämpa samt att vara tillgänglig  
under torgdagen samt under telefontid. Övriga kostnader som ingår är elförbrukning och 
sophämtning. Det finns möjlighet att hyra torgplatser två gånger i veckan (torsdag och 
lördag) men servicen tillhandahålls endast torsdagar. 
 
Mariestad har torgdag två dagar i veckan (onsdag och lördag) till en årskostnad av 2 130 
kronor. I Mariestads torgtaxa ingår betalning, städning och halkbekämpning. Sophantering 
och övrig service sköts av torghandlarna själva. Elanslutning kostar extra motsvarande 1 500 
kronor per år. En torghandlare anlitas av kommunen för att ta betalt. 
 
I Gullspångs kommun hanteras torghandeln av föreningslivet utan inblandning av  
kommunen. 
 
Av tradition har torghandeln i Töreboda efterfrågat en högre servicenivå än i till exempel 
Mariestad. Detta avspeglas i en något högre kostnad.  

Underlag för beslut 

Tekniska förvaltningens skrivelse ”Torgtaxor i Töreboda kommun”, daterat 2013-03-18. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 70 TN2012/0268 

Återrapportering gällande vilka uppgifter som ska finnas på kvitton 
vid hyra av torgplats i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till kvitto med 
följande förtydliganden: 

 Att kvittot avser tillfällig plats vid hyra av torgplats  

 Att kommunens organisationsnummer samt summa för mervärdesskatt ska vara 
synligt på kvittot. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har 2012-11-26 överlämnat medborgarförslag om vilka uppgifter som 
bör finnas på kommunens kvitto vid hyra av torgplats till tekniska nämnden för hand-
läggning. 
 
I förslaget föreslås det att kommunens kvitto ska innehålla mer uppgifter än kostnad och 
antal meter. I förslaget anges det att följande uppgifter bör finnas; 

 vem hyrestagaren är, firma/person, 

 antal meter och pris och  

 om kommunen har krav på att F-skattsedel ska finnas bör det uppvisas. 
 
Tekniska nämnden har i beslut 2013-03-12, gett förvaltningen i uppdrag att se över 
utformningen av kvitton och beslutat att återrapportering och genomförande av beslutet ska 
ske till arbetsutskottets sammanträde 2013-03-26. 
 
Förvaltningen redovisade förslag till kvitto för torgplatsavgift med de uppgifter som 
efterfrågats i medborgarförslaget. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 71                 

Information – parkeringsfrågor Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tagit del av informationen 

Bakgrund 

I arbetet med gestaltningsprogram för Töreboda centrum ingår parkeringsmöjligheter i 
närheten till centrum.   
 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en inventering av nuvarande parkeringsplatser som 
kommer att redovisas till kommunledningen i Töreboda.  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 72 TN2012/0262 

Ansökan om övertagande av väghållaransvaret för väg nr 1 i Röhrs 
samfällighetsförening, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att avslå Röhrs samfällighetsförenings anhållan om att 
väghållaransvaret för väg nr 1 i Röhrs samfällighetsförening ska tas över av Mariestads 
kommun. 

Bakgrund 

Röhrs samfällighetsförening har ansökt om att Mariestads kommun ska ta över driften av 
väg nr 1 i Röhrs samfällighetsförening. Som skäl anförs att föreningen inte kan bära den 
kostnad som vägunderhållet genererar. 
 
Tekniska förvaltningen bedömer inte att väg nr 1 i Röhrs samfällighetsförening har ett 
sådant samhällsintresse att Mariestads kommuns ska stå som väghållare. Det särskilda 
driftsbidraget, som Röhrs samfällighetsförning ansökt om, har inte betalats ut 2012 
eftersom de avsatta pengarna tog slut. I enlighet med gällande regler betalas särskilt 
driftsbidrag endast ut om det finns pengar kvar efter att ordinarie vägbidrag betalats ut. 

Underlag för beslut 

Tekniska förvaltningens skrivelse ”Förfrågan från Röhrs samfällighetsförning om 
övertagande av väg”, daterat 2013-03-18. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 73  

Information – Tillstånd till uteserveringar 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav 2013-02-12 förvaltningschefen i uppdrag att se över 
reglerna för tillstånd till uteserveringar. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen tagit fram 
regler för tillstånd till uteserveringar.  
 
Uteserveringar är en del av gatulivet och bidrar till att skapa ett levande centrum i 
kommunerna. Alla ska ha glädje av stadens uteserveringar. Därför är det viktigt att anpassa 
serveringarna så att även personer med funktionsnedsättning och äldre personer kan känna 
sig välkomna. Reglerna som tagits fram följer de lagkrav som finns för avgränsningar, 
passageavstånd för att göra serveringarna mera tillgängliga. För respektive kommun kan 
dessutom särskilda gestaltningsprogram styra i vissa delar av kommunen. 
  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 74 TN2013/0056  

Information – Trafikföreskrifter, parkering i Mariestads centrum 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Arbetsutskottet gav 2013-02-26 förvaltningen i uppdrag att göra en sammanställning av de 
förändringar som gjorts angående parkeringar i Mariestads centrum under år 2012. 
 
Anledningen till att byta ut de gamla parkeringsautomaterna är bland annat de krav som 
ekonomiavdelningen ställt om att mynthanteringen bör tas bort, polismyndighetens 
synpunkter om att de gamla automaterna var ”lätta att lura” och att kortbetalning är viktig 
samt Svensk handels synpunkter om önskade bättre regler och tekniska förvaltningens 
synpunkter som bland annat påtalade att det inte finns reservdelar till de gamla automaterna.  
 
I samband med införandet av nya parkeringsautomater med kontokortsbetalning har en 
översyn av parkeringsplatser i centrum genomförts.  Parkering med avgift och kortare 
tidsperioder är en förutsättning för att få cirkulation och lediga platser för ärenden som 
kräver närhet och användning av bil. Det finns bra parkeringar utan avgift och med längre 
tidsperioder som bara är några minuters promenad från stadskärnan. Vid diskussionerna 
kring förslaget om avgifter i centrum har Svensk Handel deltagit och är positiva till de 
förändringar som ska göras.  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 75 

Information – Crusing Meet den 25 maj i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Vid tekniska nämndens sammanträde 2013-03-12 ställdes frågor kring arrangemanget 
Crusing Meet som ska genomföras i Mariestad den 25 maj 2013.  
 
De pågående gatuarbetena på Stockholmsvägen innebär att det måste göras ändringar på 
vilka gator som den bilburna kortegen kan färdas på. Representanter för tekniska 
förvaltningen, Polismyndigheten och arrangören föreningen Crusing Club ska träffas för att 
se över alternativa kortegevägar.  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 76 TN2011/0023 

Information - Underhållsåtgärder Mariestads centrum 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Mariestad har 2012-11-22 beslutat om att tillskjuta maximalt 600 tkr till 
tekniska nämnden för att genomföra följande åtgärder: 
 

 Vassröjning i Tidan och småbåtshamnarna 

 Åtgärda fontänen i Stadsparken 

 Åtgärda nedrivet staket vid Humlet 

 Åtgärda ovadellen enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Åtgärda plantering runt järnvägsstationen 

 Åtgärda plantering vid badhuset 

 Åtgärda planteringarna längs Hamngatan 
 

Kostnaden ska belasta Kommunstyrelsens buffert för år 2013. Samtliga åtgärder ska vara 
genomförda senast i maj år 2013. 
 
Enligt förvaltningen kommer åtgärderna att påbörjas snarast efter att tjälen tinat och 
slutföras under våren. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Information om extra åtgärder i gaturummet”, daterat  
2013-03-25. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 77   TN2012/0152 

Antagande av entreprenör för ombyggnad av Stockholmsvägen, 
etapp 1 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att anta NCC Construction AB till en kostnad av 
3 981 tkr under förutsättning att erforderliga investeringsmedel anslås. 

Bakgrund 

Under hösten 2012 har etapp 1 av Stockholmsvägen VA-sanerats. Ett förfrågningsunderlag 
för gatugestaltningen har tagits fram och varit ute på anbudsräkning. Uppdraget är en 
omfattande ombyggnation av gatumiljön utmed Stockholmsvägen mellan Nygatan och 
Verkstadsgatan. 
 
Det inkomna anbudet ryms inom förväntad kostnadsram på totalt 6 000 tkr. I total-
kostnaden ingår även projektering, byggledning, belysning och kostnad för ändrings- och 
tilläggsarbeten. 
 
Ett förväntat statsbidrag som sökts om 600 tkr kan komma att reducera totalkostnads-
ramen. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Antagande av entreprenör för ombyggnad av Stockholmsvägen 
etapp 1”, daterat 2013-02-25. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 78 TN2012/0131 

Höjning av avgift för båtuppställningsplatser och lyftanordning i 
Mariestads hamn 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för en analys av möjligheterna att 
effektivisera verksamheten med motsvarande belopp. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28, om åtgärder för en långsiktig stark ekonomi. En 
av dessa åtgärder var att öka intäkterna för båtplatser, torgplatser och parkeringsplatser med 
900 tkr år 2013. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2013-03-12 om höjning av båtplatsavgifterna med 30 % per 
båtplats från år 2013. Samtidigt beslutades det att kommunen tillsammans med båtalliansen 
påbörjar en diskussion och utredning om möjligheterna för föreningarna att överta skötseln 
för de kommunala båtplatserna. 
 
För att säkerställa intäkter bedömer förvaltningen att det är nödvändigt att även höja 
priserna för båtuppställningsplatser och lyftanordning. 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för en 
analys av möjligheterna att effektivisera verksamheten med motsvarande belopp. 
 
Ordföranden Ulf Andersson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt Eklinds (MAP) 
förslag. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Höjning av båtuppställningsplatser och lyftanordning”, daterat 
2013-03-25. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Åke Lindström, förvaltningschef 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 Tnau § 79 TN2013/0003 

Reducering av VA-anslutningsavgifter för större industrifastigheter, 
Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att besluta att lämna följande svar till Allmänna 
utskottet: 
 
Det är möjligt att reducera tomtyteavgiften för större industrifastigheter om kommunen så 
önskar. För att detta inte ska bekostas av VA-kollektivet föreslås att eventuell reducering 
täcks genom intäkter från skattekollektivet. 

Bakgrund 

Allmänna utskottet har 2012-12-12 beslutat att skicka planarkitekt Anna Bjerndell och 
näringslivsansvarig Fredrik Tidholms förslag till reducering av VA-anslutningsavgifter för 
större industrifastigheter till tekniska nämnden för att få deras synpunkter. 
 
Förslaget innebär en reducering av tomtyteavgifter enligt nedanstående tabell; 
 
Tomtyta   Reduktion  
5 000 – 10 000 m2   30 % 
10 000 – 20 000 m2   40 % 
20 000 m2    50 % 
 
Enligt förvaltningen blir konsekvensen av en reducerad tomtyteavgift för större 
industrifastigheter, och VA-taxan i övrigt är oförändrad, att utbyggnaden av vatten och 
avlopp inte finansieras fullt ut av fastigheterna som ska betjänas. Underskottet måste då 
täckas genom höjning av andra delar av VA-taxan. Antingen genom att kostnaden läggs ut 
på övriga medlemmar i VA-kollektivet alternativt genom intäkter från skattekollektivet. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Svar till Allmänna utskottet i Gullspång angående reducering av 
VA-anslutningsavgifter för större industrifastigheter” med bilagor, daterat 2013-03-19. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
  

 



Sammanträdesprotokoll 
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 2013-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 80 

Diskussionsärende – Underhåll och internhyror 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Revisionen har lämnat synpunkter till Tekniska nämnden kring underhållsbehovet av 
kommunens fastigheter. Underhållsbehovet är stort i alla tre kommunerna. 
 
Diskussioner fördes bland annat kring avsaknaden av kompensation för indexhöjningar och 
för uttag av internhyror. 
 
Förvaltningen återkommer med svar på revisionens synpunkter. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 2013-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 81  

Information - Ometablering i Töreboda (tekniska kontorets förråd) 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Ett intilliggande företag till tekniska kontorets förråd har framfört önskemål om att få köpa 
fastigheten för att kunna bygga ut sin verksamhet. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström informerade om det pågående arbetet med en eventuell 
ometablering i Töreboda med flytt av tekniska kontorets förråd. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 21 
 2013-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 82 TN2012/0184  

Samrådsremiss: Detaljplan för del av Sundet 5:1 m fl., Torsö, 
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av remissen samt förvaltningens synpunkter och har inget att 
erinra mot planen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Mariestad beslut 2013-02-28 om granskning för rubricerad detaljplan. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av 22 bostadsfastigheter för villa- och 
fritidsbebyggelse, vägar och VA-system. Planområdet ligger inom ett av de utpekade LIS-
områdena (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). 
 
Berörda avdelningar i tekniska förvaltningen har tagit del av detaljplanen och har inget att 
erinra mot förslaget. 

Underlag för beslut 

Samrådsremiss; Detaljplan för del av Sundet 5:1 m fl., Torsö. 
VA-avdelningens remissvar daterat 2013-03-13. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
VA-avdelningen 
 
 
 

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2013-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 83 TN2011/0277  

Utställningshandling februari 2013: Halna-Åsen 1:178 m fl. Töreboda 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av utställningshandlingen och har inget att erinra mot planen. 

Bakgrund 

Töreboda kommun har överlämnat utställningshandling gällande Halna-Åsen 1:178 m fl. till 
tekniska nämnden för synpunkter. 
 
Syftet med planen är att beskriva hur områdets vatten och avlopp hanteras och skapa 
förutsättningar för ett ökat åretruntboende. 
 
Berörda avdelningar i tekniska förvaltningen har tagit del av utställningshandlingen och har 
inget att erinra mot förslagen. 

Underlag för beslut 

Utställningshandling; Halna-Åsen 1:178 m fl., Töreboda kommun. 
VA-avdelningens remissvar daterat 2013-03-13. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Töreboda kommun, Kommunledningskontoret 
VA-avdelningen 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
 2013-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 84 TN2011/0092  

Samrådsremiss: Detaljplan för Nolskogen Etapp 1, Mariestads tätort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av remissen samt förvaltningens synpunkter och överlämnar 
förvaltningens synpunkter till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunledningskontoret har överlämnat detaljplan för Nolskogen etapp 1 till tekniska 
nämnden för synpunkter. 
 
Planförslaget har sin utgångspunkt i en fördjupad översiktsplan för området och 
detaljplaneprogrammet för Nolskogen etapp 1. Detaljplanen är den första av tre som ska 
möjliggöra en utbyggnad av Nolskogen.  
 
Berörda avdelningar i tekniska förvaltningen har tagit del av utställningshandlingen och VA-
avdelningen har varit i kontakt med planfunktionen och framfört önskan om samverkan 
inför projektering av nya vatten- och avloppsledningar. Övriga avdelningar har inte lämnat 
några synpunkter. 

Underlag för beslut 

Samrådsremiss; Detaljplan för Nolskogen Etapp 1, Mariestads tätort. 
VA-avdelningens remissvar daterat 2013-03-14. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
VA-avdelningen 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
 2013-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 85 

Informationen - Inga privata uppdrag gata park 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Tekniska förvaltningen kommer inte att göra några privata uppdrag i fortsättningen med 
anledning av den kritik kommunen fått från entreprenörer som anser att kommunen har 
konkurrensfördelar. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
 2013-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 86 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 99,  

2012-10-29. Delårsbokslut och uppdrag om framtagande av en plan för 

vattenskyddsområde. 

2. Protokoll från Utbildnings- och kulturutskottet i Töreboda, Uku § 28, 

2013-02-20. Motion om upprustningsplan för förskolor och skolor 

TN2013/0054. 

3. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun, 

Ksau § 114, 2013-02-28. Skrivelse till Länsstyrelsen avseende 

vattenförsörjning och avloppshantering för invånarna i Sjöängsområdet. 

TN2012/0255. 

4. Projektöverenskommelse om omvandlingsområde Nunnestad, Gullspångs 

kommun. TN2013/0021. 

5. Projektöverenskommelser, Töreboda kommun: 

- Kv Hästen 9-12 – gata och VA, TN2012/0284. 

- Fasadbelysning kommunhus (ingår i centrumgestaltning). TN2013/0059. 

- Töreboda Torg - Etapp 1, (ingår i centrumgestaltning). TN2013/0059. 

- Bruksgatan norr om Rotkilen. TN2013/0060. 

- Bruksgatan söder om Rotkilen. TN2012/0061. 

- Anpassning av lokaler på Grundsärskolan, Kilenskolan. TN2010/0143 

- Töreboda gästhamn servicehus västra sidan. TN2013/0066 

6. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 6,  

2013-02-25. Svar på uppdrag om VA-plan för Töreboda kommun. 

TN2012/0208. 

7. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 8, 2013-

02-25. Besvarande av medborgarförslag om trafikproblem på Halnavägen. 

TN2012/0203. 

8. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestads kommun, Kf § 14,  

2013-02-25. Val av ny 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden. 

TN2010/0200. 

9. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau § 122, 2013-03-07. 

Byggnation av kök för Vadsbogymnasiets 4-årsprogram. TN2012/0280 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
 2013-03-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 86, fortsättning 

10. Projektöverenskommelser Mariestads kommun: 

- Vadsboskolans kök inom 4-årsprogrammet. TN2012/0280 

- Rehma Mariaskolan samt Servicecenter. TN2013/0067 

11. Kommunstyrelsen i Mariestads kommun, Ks § 43, 2013-03-07. Ansökan 

om utomhusplan för basket i centrala Mariestad. TN2013/0064 

12. Protokoll från Budgetberedningen i Gullspångs kommun §§ 1-3,  

2013-03-06. 

13. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda 

kommun, Uu § 43, 2013-03-13. Information om de rättelser tekniska 

nämnden gjort i bokslutsarbetet. TN2013/0031 

14. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott, Uu § 53,  

2013-03-13. Medborgarförslag om byte av golv i Idrottshallens lokaler. 

TN2013/0069 

 

 

 ______________________________________________________  

 
 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 27 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 87 

Frågor till förvaltningen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________   

 
Ledamot Evert Eklind (MAP) överlämnade en skrivelse med frågor från ledamöter 
tillhörande Mariestads kommun till förvaltningen.  
 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 
 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2013-03-26 
 
Anslagsdatum 2013-04-05 Anslag tas ner 2013-04-29 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

Underskrift  ...............................................................................................................  

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 


