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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 1   

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande tillkommande ärenden: 
 

 Uppföljning av nämndsmål 2012, Mariestads kommun. 

 Antagande av anbud för konsultuppdrag, projektledning och byggledning. 

 Antagande av anbud för projektering omvandlingsområde Nunnestad, Gullspångs 
kommun. 

 Fråga rörande Barfotens Camping i Otterbäcken, Gullspångs kommun. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 2 TN2012/0280 

Byggnation av kök för Vadsboskolans 4-årsprogram, Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förslag till Kommunstyrelsen om 
att bygga ett restaurangkök för Vadsboskolans 4-årsprogram med tillhörande bage-
ridel till en total kostnad av 2,6 miljoner kronor.  

 

 Avskrivningstid 20 år, ränta 2,9 % ger en årlig tillkommande kapitalkostnad om 
208 000 kronor. Den ökade kapitalkostnaden finansieras genom ökad internhyra. 
Byggstart beräknas till första halvåret 2013 och byggnationen beräknas vara färdig-
ställd 2013-08-01. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i beslut Kf § 146/2012 beviljat ett tilläggsanslag till tekniska 
nämnden om 1 385 000 kronor i 2012 års investeringsbudget för att finansiera en ombygg-
nation till ett ”restaurangkök” på Vadsboskolan.  
 
I samband med läsårsstart 2013 träder den nya Gymnasiesärskolan i kraft. Enligt de nya 
kraven inom programmen för Gymnasiesärskolan är det nödvändigt att komplettera restau-
rangköket med en bageridel.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut Bun § 119/2012 beslutat att bygga om befintliga 
lokaler på gymnasiesärskolan till ett storhushållskök med tillhörande bageridel. 
 
Utöver det gamla indexuppräknade projektbudgeten och komplettering av bageridel  
tillkommer följande: 

 Fettavskiljare med nya anslutningar från alla golvbrunnar. 

 Ny ventilationsanläggning på grund av förändrad verksamhet. 

 Nya ventilationskåpor. 

 Inkoppling VVS och el samt nya elmatningar till maskiner. 

 Byggåtgärder i samband med VVS och ventilation. 
 
Med anledning av ändrade förutsättningar, se ovan, har kostnaderna för projektet ökat och 
kan därför först nu färdigbehandlas.  

Underlag för beslut 

Skrivelse från fastighetsavdelningen, ”Byggnation av kök för Vadsboskolans 4-årsprogram”, 
daterat 2012-12-18. 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 3 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 2, fortsättning. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 119/2012. Lokaler i 4-årsprogrammet. 

 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Bo Theorén, fastighetschef 
Magnus Persson, fastighetsförvaltare 
Barn- och utbildningsnämnden i Mariestads kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 3 TN2012/0241 

Upphandling av ramavtal för konsultuppdrag – Projektledning och 
byggledning vid ny-, om- och tillbyggnader 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antar Arkitekturum AB som projekt- och byggledningskonsult vid 

större ny-, om- och tillbyggnader inom Tekniska förvaltningens husbyggnadsverk-

samhet i Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har infordrat anbud att som konsult 

vara byggherrens, (kommunens) representant under projekterings och byggskedet 

vid ny-, om- och tillbyggnader av kommunernas fastigheter. 

Arbetet innebär att som projektledare självständigt driva projektering och bygg-

ledning i samarbete med tekniska förvaltningen och respektive verksamhet. 

Avtalet gäller i två år med möjlighet till ett plus ett års förlängning. 

Prövning av anbudsgivarna och utvärdering av inkomna anbud visar att  

Arkitekturum AB har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Underlag för beslut 

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Upphandling av ramavtal för konsultuppdrag - Projekt-
ledning och byggledning vid ny-, om- och tillbyggnader”, daterat 2013-01-28. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Fastighetsavdelningen 
Bo Theorén, fastighetschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 4 TN/2012/0161 

Trafiksäkerhetsåtgärder i Ladukärr, Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att ärendet överlämnas till Lokala Trafiksäkerhetsrådet, 
LOTS, för bedömning av vad som ska göras i området. 

Bakgrund 

Boende i området Ladukärr har inkommit med en skrivelse till Tekniska nämnden där de 
framfört önskemål om åtgärder för ökad säkerhet i korsningen Porsvägen-Furuvägen i  
Ladukärr. 
 
Tekniska förvaltningen har varit vid korsningen för att undersöka intensiteten i trafiken och 
sikten i korsningen. Förvaltningen bedömer att trafikmiljön i området inte är av den karak-
tären att den kräver omedelbara åtgärder. Problemet måste dock undersökas vidare genom 
hastighetsmätningar och räkning av cyklister och fotgängare. 
 
Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till Lokala Trafiksäkerhetsrådet, LOTS, som 
kommer att undersöka trafiksituationen och göra en bedömning av vad som ska göras.  

Underlag för beslut 

Inkommen skrivelse från boende i området, daterat 2012-08-23. 
Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Lokala Trafiksäkerhetsrådet i Mariestad 
Eva Berdenius, trafikingenjör 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 5 TN2013/0025 

Information – Gemensamt trafiksäkerhetsråd för Mariestad,  
Töreboda och Gullspångs kommuner 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras till tekniska förvaltningen för vidare utredning.  

Bakgrund 

Varje kommun har ett eget ansvar för trafiksäkerheten. Ansvaret är klart uttalat i lagstift-
ningen. Samtliga nämnder och förvaltningar har ett ansvar och ska delta i trafiksäkerhets-
arbetet. Tekniska nämnden har huvudansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom kommunerna 
Mariestad, Töreboda och Gullspång. 
 
MTG Skaraborgs styrgrupp har 2012-12-14 beslutat att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
lämna förslag på organisation för ett lokalt trafiksäkerhetsråd för samtliga MTG-kommuner.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett utkast till ny organisation för ett gemensamt trafiksäkerhets-
råd som ska bestå av ett arbetsutskott med representanter från tekniska nämnden och tek-
niska förvaltningen samt Polismyndigheten. 

Underlag för beslut 

Trafikingenjörens skrivelse ”Information om ny organisation gällande ett gemensamt trafik-
säkerhetsråd för Mariestad Töreboda och Gullspång”, daterat 2013-01-21. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Eva Berdenius, trafikingenjör 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 6 TN2012/0286 

Yttrande över medborgarförslag om att flytta järnvägsbommarna vid 
Strandvägen till järnvägsövergången i Stadsparken i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att avslå medborgar-
förslaget. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut Ksau § 490/2012 överlämnat Yngve Erngrens 
medborgarförslag till tekniska förvaltningen för beredning. 
 
Yngve Erngren har i medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska flytta järn-
vägsbommarna vid Strandvägen till järnvägsövergången vid stadsparken för att öka säkerhe-
ten för cyklister och gående. 
 
Tekniska förvaltningen har vid tidigare tillfälle undersökt åtgärder för ökad trygghet i passa-
gen hos dåvarande Banverket. Kostnadsförslaget var då 800 000 kronor. Dessa åtgärder an-
sågs då inte kunna realiseras. Efter ny kontakt med Trafikverket, som nu övertagit Banver-
kets ansvarsroll, har de meddelat att kostnaderna för en sådan åtgärd inte förändrats. Snara-
re har kostnaderna för tekniken ökat. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Förslag till yttrande över medborgarförslag om att flytta järnvägs-
bommarna vid Strandvägen till järnvägsövergången i Stadsparken i Mariestad”, daterat 
2013-01-24. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Ksau § 490, 2012-12-20. 
Medborgarförslag från Yngve Erngren, daterat 2012-10-31. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 7 TN2012/0085 

Information - Begäran om sänkt hastighet på väg 2998 i Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och avvaktar Länsstyrelsens beslut. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har i beslut Ks § 167/2012 gett Tekniska nämnden uppdrag att kontakta 
Trafikverket och ansöka om att hastighetsbegränsning med 50 km/h införs från kommun-
förrådet fram till Gullstensskolan i Gullspång. 
 
Tekniska förvaltningen har upprättat en skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götalands län 
med begäran om sänkt hastighet på väg 2998 i Gullspång. Skrivelsen skickas till Länsstyrel-
sen som är den instans som beslutar om all trafikreglering utanför tätbebyggt område. 

Underlag för beslut 

Kopia på skrivelse till Länsstyrelsens Västra Götaland om begäran om sänkt hastighet på 
väg 2998 i Gullspång. 
Kommunstyrelsen Ks § 167, 2012-08-09. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Eva Berdenius, trafikingenjör 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 8 TN2013/0028  

Angående önskemål om skyltning om tomgångsbestämmelser vid 
järnvägsövergångar i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att kontakta informationsenheten om hur in-
formation om kommunens tomgångsbestämmelser till medborgarna kan utföras på lämpligt 
sätt. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har 2012-10-30 framfört önskemål till gatuavdelningen om möjlighet att 
sätta upp skyltar vid järnvägsövergångar med uppmaning om att stänga av bilen när bom-
marna fälls. 
 
De regler som gäller för tomgångskörning i Mariestads är reglerat i Mariestads kommuns 
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, antaget av kommunfullmäktige 
2010-03-29. För kommunen gäller att en förbränningsmotor i stillastående motordrivet for-
don får hållas igång utomhus i högst en minut med följande undantag; 
Det gäller inte; 

 Om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö. 

 Om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga  
brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning. 

 Omedelbar tomgångskörningsförbud gäller när fordon stannat vid broöppning. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 9 TN2011/0241 

Parkeringsavgift vid Vänershofshallen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare utredning om reglering av  
avgiftstider på parkeringsplatser kring Vänershofshallen.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden har i beslut Tn § 208/2012 överlämnat förslag om rivning av Väners-
hofshallen och att anlägga en asfalterad parkeringsyta på det område där Vänershofshallen 
tidigare låg till Kommunstyrelsen. I samma beslut har nämnden gett förvaltningen i uppdrag 
att utreda parkeringsavgift för den asfalterade parkeringsytan. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag att den av kommunfullmäktige beslutade parker-
ingsavgiften med 10 kronor ska gälla även vid parkering i Vänershofsområdet. 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen 

för utredning om reglering av avgiftstider på parkeringsplatserna kring  

Vänershofshallen.  

Ordföranden Ulf Andersson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt Eklinds 

(MAP) förslag. 

Underlag för beslut 

Skrivelse från trafikingenjör Eva Berdenius, ”Parkeringsavgift vid Vänershof”, daterat 
 2013-01-21. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Eva Berdenius, Trafikingenjör 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 10 TN2012/0259 

Information – Besiktning av motionsspårens belysningsanläggningar 
i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Allmänna utskottet har i beslut Au § 182/2012 gett tekniska nämnden i uppdrag att genom-
föra en besiktning av motionsspårens belysningsanläggningar senast till årsskiftet. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström informerade att arbetet med besiktningarna av belysnings-
anläggningarna pågår och att arbetet utförs av Mariestad Töreboda Energi AB. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 11 TN2012/0230 

Information - Lekplatsutrustning i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Allmänna utskottet har i beslut Au § 146/2012 gett tekniska nämnden i uppdrag att göra en 
inventering och översyn av kommunens lekplatser och vilka behov av lekplatsutrustning 
som finns. Allmänna utskottet vill att 2012 års besiktningsprotokoll av kommunens lekplat-
ser redovisas till utskottet. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström informerade om att besiktning av lekplatser kommer att 
utföras under året och att besiktningsprotokollen kommer att skickas till Allmänna utskot-
tet. I samband med besiktningen görs en översyn av lekplatserna och lekplatsutrustningen. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 12 TN2012/0131 

Gemensamma besparingar 2013, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om höjning av båtplatsavgifterna i Ma-
riestad med 30 % per båtplats 2013. 

 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att höja parker-
ingsavgiften i Mariestad från 10 kr till 12 kr per timme, som kompensation för att 
kommuner numera måste betala mervärdesskatt på parkeringsavgifter. 
 

 Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att redovisa jämförelser på andra kom-
muners kostnader för båtplatsavgifter. 

Bakgrund 

I besparingspaketet (Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun) som 
antogs 2011-11-28, anges det att Tekniska förvaltningen ska öka intäkterna för båtplatser, 
torgplatser och parkeringsplatser med 900 000 kronor år 2013. 
 
Arbetet med att göra en gemensam bedömning av torgtaxornas nivåer inom MTG-
samarbetet pågår.  
 
De nya parkeringszonerna och de nya parkeringsautomaterna som införts förväntas bidra 
med ökade intäkter. Den föreslagna höjningen av parkeringsavgiften med 2 kronor per 
timme förväntas ge en intäkt på ca 300 000 kronor. Svensk Handel är vidtalad och har inget 
att erinra mot den föreslagna höjningen. 
 
Den föreslagna höjningen av båtplatsavgifter förväntas ge en intäkt med 600 000 kronor. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Gemensamma besparingar 2013”, daterat 2012-12-02. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 13 TN2013/0029 

Gångvägar i Gärdesparken 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att ge igångsätt-
ningstillstånd till att bygga gångvägar i Gärdesparken enligt följande förutsättningar: 
 

 Kostnaden beräknas till 1 500 000 kronor och inkluderar gångar med ett ytskikt av 
stenmjöl och belysning. 
 

 I en första etapp omfattar gångvägarna sträckan genom parken mellan Göteborgs-
vägen och Marieforsleden och anslutning till Trädgårdsmästeriet.  

 

Bakgrund 

I investeringsbudgeten för utvecklingen av Gärdesparken har 1 500 000 kronor avsatts för 
anläggande av gångvägssystem i parken. Kostnaden inkluderar belysning och gångarna 
kommer att ha ett ytskikt av stenmjöl. Planerad start för arbetena är februari 2013.  
 
Förvaltningen har lämnat förslag om att byggnationen av gångvägarnasförsta etapp omfattar 
sträckan genom parken mellan Göteborgsvägen och Marieforsleden och anslutningen till 
Trädgårdsmästeriet. Övriga delar av gångsystemet anläggs i ett senare skede när omgivande 
markytor är färdigprojekterade. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Gångvägar i Gärdesparken”, daterat 2013-01-23. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 14 TN2013/0021 

Upphandling av konsult för projektering av omvandlingsområde 
Nunnestad i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antar anbud till en kostnad av 359 600 kronor för projektering av omvand-
lingsområde Nunnestad i Gullspångs kommun. 

Bakgrund 

Omvandlingsområde Nunnestad är beläget norr om Gullspångs tätort och inrymmer ca 90 
fastigheter. I dagsläget försörjs ca 60 % av fastigheterna i området med kommunalt dricks-
vatten via lokala ledningsnät. Beträffande avloppslösningar finns diverse lösningar i områ-
det. En omfattande inventering av avloppsanläggningarna är utförd och dokumenterad i 
plan för ca 8 år sedan. Endast ett fåtal avloppsanläggningar var godkända vid den tiden. 
 
I samband med planerad fiberutbyggnad och förnyelse av Fortums elnät i området har 
Gullspångs kommun avsatt investeringsmedel för projektering av vatten och avlopp. 
 
Tekniska förvaltningen har infordrat anbud för projektering. Förfrågan har ställts som för-
nyad konkurrensutsättning hos tre utsedda ramavtalskonsulter för VA-projektering.  
 
Uppdraget omfattar detaljprojektering av vatten och avloppsledningsnät i anvisat område. 
Projekteringsuppdraget skall resultera i handlingar för ett ledningsnät där berörda fastigheter 
kan anslutas. Nätet ansluter till befintligt nät i Gullspång. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Upphandling av konsult för projektering av omvandlingsområde 
Nunnestad i Gullspångs kommun”, daterat 2013-01-29. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Johan Bengtsson, projektledare 
VA-avdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 15 TN2012/0065 

Uppföljning av leveransåtagande för Tekniska nämndens verksam-
heter i Gullspångs kommun år 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av redovisningen och överlämnar den till nämnden. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har i beslut Ks § 21/2012 beslutat om att anta leveransåtagande (mål) för 
år 2012, gällande kommunens verksamheter och MTG-förvaltningar. Graden av måluppfyl-
lelse ska redovisas i delårsrapport och årsredovisning. 
 
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisade måluppfyllelse för de av kom-
munstyrelsens beslutade leveransåtaganden som avser tekniska nämnden. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 17 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 16 TN2013/0030 

Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun 
år 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av det redovisade bokslutet per 2012-12-31 och överlämnar det 
nämnden. 

Bakgrund 

Förvaltningen har redovisat bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs 
kommun år 2012. 
 
För den skattefinansierade verksamheten är resultatet ett underskott med 3 513 000 kronor. 
 
För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är resultatet ett underskott med 1 594 000  
kronor. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
Handlingar delades ut på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 17 TN2013/0031 

Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun 
år 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet noterar att det finns osäkerhet kring utfallet av fastighetsavdelningens verk-
samheter och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder till teknis-
ka nämnden. 

Bakgrund 

För den skattefinansierade verksamheten är resultatet ett underskott med 2 017 000 kronor. 
 
För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är resultatet ett underskott med 1 055 000 
kronor. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
Handlingar delades ut på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 18 TN2011/0010 

Val av ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att utse Leif Andersson (S) till ersättare för Ola Bertilsson 
(S) i arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att avvakta med att utse ersättare för Evert Eklind 
(MAP).  

Bakgrund 

I tekniska nämndens arbetsutskott är platserna som ersättare för Ola Bertilsson (S) och 
Evert Eklind (MAP) vakanta. 

Underlag för beslut 

Muntlig framställan under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 19 TN2013/0022 

Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun 
år 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner det redovisade bokslutet och överlämnar det till nämnden. 

Bakgrund 

För den skattefinansierade verksamheten är resultatet ett underskott med 5 330 000 kronor. 
 
För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är resultatet ett överskott med 1 211 000 
kronor. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 21 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 20 TN2012/0022 
 TN2012/0030, TN2012/0031 

Verksamhetsberättelse  -  text till årsredovisning 2012 för Tekniska 
nämnden 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar verksamhetsberättelse – text till årsredovis-
ning 2012 till nämnden. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade tekniska nämndens verksamhetsberät-
telse, text till årsredovisning för tekniska nämnden år 2012. 
 
Texten i verksamhetsberättelsen omfattar tekniska nämndens verksamheter i samtliga 
kommuner i MTG-samarbetet. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
Handlingar delades ut på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 21 TN2012/0104 

Uppföljning av mål för tekniska nämndens verksamheter i Mariestads 
kommun 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen och överlämnar den till nämnden. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har 2011-05-26 beslutat om mål för tekniska nämndens verksamheter 
2012.  
 
Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade uppföljning av de fem nämndsmål som 
kommunstyrelsen beslutat om. 
 
Mål 1: Gästhamnen ska erbjuda tillräckligt antal båtplatser samt tillhandahålla god service. 
Förvaltningens bedömning är att målet har uppfyllts. 
 
Mål 2: Utveckla möjligheter till god service och försäljningsställen i inre hamnen för att öka 
antalet besökare. Förvaltningens bedömning är att målet har uppfyllts.  
 
Mål 3: Minska den förbrukade energimängden med 1,5 % med bibehållen inomhusmiljö i 
kommunens egna och hyrda lokaler. Förvaltningens bedömning är att målet har uppfyllts. 
 
Mål 4: Utöka helgstädningen i centrum. Förvaltningens bedömning är att målet har upp-
fyllts. 
 
Mål 5: Främja ett levande centrum genom säsongsanpassade åtgärder för biltrafiken i syfte 
att skapa ett levande gatuliv med plats för uteserveringar. Förvaltningens bedömning är att 
målet delvis kommer att uppfyllas.  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
Handlingar delades ut på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 22 TN2013/0023 

Prioriteringar av investeringar för Tekniska nämndens verksamheter i 
Mariestads kommun 2013 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens bruttolista över investeringar och överlämnar 
den till nämnden. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström redovisade bruttolista över investeringar för nämndens 
olika verksamheter med förslag på prioriteringar per avdelning.  
 
Ärendet återkommer med en utförligare redovisning på nämnden. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på nämnden. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 23 TN2013/0032 

Prioriteringar investeringar 2013, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens bruttolista över investeringar och överlämnar 
den till nämnden. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström redovisade bruttolista över investeringar för tekniska 
nämndens verksamheter med prioriteringar. 
 
Ärendet återkommer med en utförligare redovisning på nämnden. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på nämnden. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 24 TN2013/0033 

Prioriteringar investeringar 2013, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens bruttolista över investeringar och överlämnar 
den till nämnden. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström redovisade bruttolista över investeringar för tekniska 
nämndens verksamheter med prioriteringar. 
 
Ärendet återkommer med en utförligare redovisning på nämnden. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på nämnden. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 25 TN2012/0131 

Upphandling av park- och städverksamheterna i Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger fövaltningen i uppdrag att redovisa en tjänsteskrivelse med förslag till 
beslut till nämndens sammanträde den 12 februari. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad har beslutat att park- och städverksamheterna ska läggas ut 
på entreprenad som en del i åtgärdspaketet för en långsiktig hållbar ekonomi. 
 
Förvaltningen redovisade jämförelser på Mariestads kommuns städpriser med andra kom-
muners städverksamheter. Jämförelserna är gjorda i förhållande till Mariestads kommuns 
priser för egen regi, gemensam städorganisation för kommunerna Skara och Götene i egen 
regi och Alingsås kommuns städpriser för köp av tjänsten. Jämförelsen visar att Mariestads 
kommuns nuvarande städverksamhet är kostnadseffektiv i förhållande till de andra kom-
munerna. 
 
För parkverksamheten fick ledamöterna ta del av förvaltningens tidplan för parkdriftupp-
handling samt den nuvarande parkdriftbemanningen. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 27 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 26  

Information – Lag om allmänna vattentjänster 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström informerade om vad som gäller för kommuner enligt ”Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster”.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 28 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 27 TN2012/0255 

Information – ansökan om kommunal VA-anläggning till Sjöängen, 
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-09-27 gett kommunchefen i uppdrag att utarbeta 
ett förslag till överenskommelse i vilket Mariestads kommun övertar VA-anläggningen till 
och i Sjöängen. Kommunchefen har vidaredelegerat ärendet till VA-chefen på tekniska för-
valtningen. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström har övertagit ärendet och ska utarbeta förslag till beslut till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Underlag för beslut 

Ksau § 349, 2012-09-27. 
Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län, dnr 567-18759-2012. 
Skrivelse från Sjöängens VA-samfällighet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 29 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 28 TN2012/0265 

Samrådsremiss: Detaljplan för Fagersand 1:2 m fl. 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

Bakgrund 

Gullspångs kommun har låtit upprätta ett förslag till ny detaljplan för Fagersand 1:2 m fl. 
Tekniska nämnden har inbjudits till samråd. 
 
Berörda avdelningar i tekniska förvaltningen har tagit del av detaljplanen och har inget att 
erinra mot förslaget. 

Underlag för beslut 

Gullspångs kommun, Kommunstyrelseförvaltningens ”Detaljplan för Fagersand 1:2 m.fl. 
VA- och gatuavdelningens remissvar daterade 2013-01-02 respektive 2013-01-17. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 30 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 29  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Verksamhetsberättelse för Lokala Trafiksäkerhetsrådet i Mariestad 2012 

2. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun, Kf § 162,  

2012-12-17. Medborgarförslag  - angående borttagen parkering för pendla-

re – (För tekniska förvaltningen avser paragrafen fråga kring vatten i fon-

tän vid busshållplats i Gullspång). TN2012/0283 

3. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, Ks § 281,  

2012-12-06. Genomförandeavtal gång- och cykelväg utmed väg 3005, 

Allmänna vägen på delen Pirvägen-Navigatörsvägen. TN2012/0281 

4. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, Ks § 280, 

2012-12-19. Genomförandeavtal gång- och cykelväg delen Babordsvägen 

– Ankarevägen i Otterbäcken. TN2012/0282. 

5. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 137,  

2012-12-17. Tilläggsanslag bostadsanpassning. TN2012/0210 

6. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 139,  

2012-12-17. Vatten- och avloppsanläggning samt kvartersgata Hästen 9-

12. TN2012/0284 

7. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 140,  

2012-12-17. Reviderad driftbudget 2013 och flerårsplan 2014-2015. 

TN2012/0079 

8. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 142,  

2012-12-17. Reviderad investeringsbudget 2013 och plan 2014-2015. 

TN2012/0079 

9. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 485, 

2012-12-20. Information: Förutsättningar för tekniska nämndens budget 

2013. TN2012/0123 

10. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 492, 

2012-12-20. Igångsättningstillstånd för ombyggnad av Tunaholmsskolans 

aula. TN2012/0013 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 31 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 29, fortsättning 

11. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 192, 2012-12-17. 

Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik i Gamla stan. 

TN2012/0192 

12. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 193, 2012-12-17. 

Medborgarförslag om att bygga paviljonger på kommunens stränder. 

TN2012/0191 

13. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 199, 2012-12-17. 

Begäran från Tekniska nämnden om ytterligare driftanslag åren 2012 och 

2013 för bostadsanpassning. TN2012/0210 

14. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestad, Ks § 242, 2012-12-20. Inrät-

tande av deltidstjänst för handläggning av tillgänglighetsfrågor. 

TN2012/0287 

 

 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 32 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 30  

Frågor 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Angående servicebyggnad och utökat antal av campingplatser på Barfotens Camping i 
Otterbäcken. 

Allmänna utskottet har överlämnat förslag på servicebyggnad till tekniska nämnden för en 
kostnadsberäkning. 
 
Ledamot Gunnar Bohlin (M) ställde frågan om arbetet påbörjats. Förvaltningschef Åke 
Lindström meddelar att ärendet pågår. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 33 
 0213-01-29  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

      

 
 

 

 
  
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2013-01-29 
 
Anslagsdatum 2013-02-06 Anslag tas ner 2013-02-28 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


