
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 

 2011-09-13 1 

  

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Fastighetskontoret, Förrådsgatan 8, Mariestad, kl. 14.00-17.10 

Beslutande  Staffan Starringer (s) ordförande 
 Evert Eklind (map) 2:e vice ordförande 
  Sune B Jansson (c) ledamot 
  Magnus Dimberg (m) ledamot 

Peter Granath (s) tjänstgörande ersättare 
    
 

Övriga ledamöter  

Övriga deltagande Elisabeth Westberg Sekreterare 
Leif Andersson T.f. teknisk chef 
Matz Hasselbom gatuchef 
Kenneth Jensen VA-chef 
Eini Lindström VA-ingenjör 
Lars Johansson fastighetschef 
 
 

 
 

 

Utses att justera Sune Jansson  

 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Mariestad 2011-09-27 

Underskrifter 

Sekreterare  ....................................................................  Paragrafer  132-142 
 Elisabeth Westberg 

 
Ordförande  ..........................................................................................................................................  

 Staffan Starringer  

 
Justerande  ..........................................................................................................................................  

 Sune Jansson  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 132  

Fastställande av dagordning 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar. 

Följande ärenden har tillkommit under punkten övrigt: 

 Förslagslåda. 

 Reviderad underhållsplan kommunägda fastigheter i Mariestads kommun. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 133 TN2011/0209 

Förslag till ändring av uppdämningsnivå för dag- och dräneringsvatten 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att skicka förslaget på remiss till plan- exploateringschef 
Dan Harryzon i Gullspång och Törebodas kommuner och planeringschef Kristofer 
Svensson i Mariestads kommun. 

 Efter inkomna svar återkommer ärendet till arbetsutskott och nämnd, för att 
därefter överlämnas till respektive kommunstyrelse för beslut. 

Bakgrund 

Det är VA-avdelningens ansvar att minska mängden orenat vatten till recipienterna och att 
minska risken för översvämningar orsakat av spillvatten som trycks bakåt in i 
servisledningarna. 

Mariestads kommunfullmäktige antog den 19 december 2005 en policy för hantering av 
dagvatten i Mariestads kommun. Policyn tydliggör de krav som gäller för dagvatten-
hantering i Mariestads kommun. VA-avdelningens målsättning är att det ska finnas ett 
liknande dokument för Töreboda och Gullspångs kommuner till år 2012. 

För att förhindra att vatten trycks bakåt till fastigheters dräneringssystem behöver nivån i 
fastigheternas utlopp (vattengång) för dräneringsvatten vara högre än uppdämningsnivån 
vid förbindelsepunkten. Enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av 
kommunens vatten- och avloppsanläggning), är det fastighetsägarens ansvar att vara 
korrekt ansluten till kommunens ledningsnät. 

VA-avdelningen följer idag den uppdämningsnivå för spill- och dagvatten enligt ett beslut 
som tagits i tekniska nämndens arbetsutskott 2000-06-20. Med anledning av återkommande 
skyfall med översvämningar som följd har VA-avdelningen lämnat förslag om ändring av 
uppdämningsnivån för dagvatten, enligt gällande rekommendationer från Svenskt Vatten. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltnings- och VA-chefs skrivelse, daterat 2011-09-05 

 _____________________________________________________________  

Dan Harryzon, plan- och exploateringshcef i Töreboda och Gullspångs kommun 
Kristofer Svensson, planeringschef i Mariestads kommun 
VA-avdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 134  

Information - Besparingsåtgärder 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

T.f. förvaltningschef Leif Andersson redovisade Mariestads kommuns besparingsförslag 
”Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun” med besparingsnivåer på 
50, 70 respektive 100 miljoner kronor. 

Bakgrunden är att Mariestads kommun har en ansträngd ekonomi sedan tidigare och en 
svag ekonomisk situation. För att få en långsiktig hållbar ekonomi krävs kraftfulla åtgärder. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 135  

Information – Ny assistentorganisation på förvaltningen 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

T.f. förvaltningschef Leif Andersson informerade att en ekonom på förvaltningen övergår 
till en annan förvaltning inom Mariestads kommun och att de två förvaltningsekonomer 
som blir kvar omorganiseras till ekonomiavdelningen. Detta har medfört en förändring av 
arbetsuppgifter även hos tekniska förvaltningens assistenter. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 136 TN2011/0160 

Antagande av entreprenör – Nybyggnad av förskolan Kastanjen i 
Töreboda 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet antar anbud nr B1, som entreprenör för nybyggnation av förskolan 
Kastanjen i Töreboda till en kostnad av 23 975 000 kronor. 

 Finansiering för projektet, 27 500 000 kronor, tas av anvisade medel från Töreboda 
kommuns investeringsbudget. 

 Ovanstående gäller under förutsättning att Töreboda kommun beslutar om 
igångsättningstillstånd. 

Bakgrund 

På uppdrag av Kommunfullmäktige i Töreboda har Tekniska förvaltningen i samverkan 
med verksamhetsföreträdare genomfört en projektering och en anbudsinfordran för 
uppförande av Nya Kastanjen. Projektering och anbudsinfordran inkluderar markarbete 
och rivning av befintlig byggnad.  

Budgeten för projektet inklusive evakueringslokaler uppgår till 27 500 000 kronor i 
kostnadsläge maj 2010. Hyra för evakueringslokaler ingår inte i den beräknade kostnaden. 

Förvaltningen har erhållit tre anbud varav ovanstående anbud visat sig vara det ekonomiskt 
mest fördelaktiga för kommunen. 

Underlag för beslut 

T.f förvaltningschef Leif Andersson och projektledare Ralf Vestmans skrivelse daterat 
2011-09-13. 

 _____________________________________________________________  

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Byggnadsavdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 137  

Information – Ny överprövning av upphandling av offentliga toaletter i 
Mariestad 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

T.f. förvaltningschef Leif Andersson informerade att upphandlingen av offentliga toaletter 
till Nya Torget respektive Gästhamnen i Mariestad överprövats ännu en gång. 

Tekniska förvaltningen har i april månad i år genomfört en upphandling av två stycken 
offentliga toaletter som överprövades. Förvaltningsrätten i Jönköping biföll då ansökan om 
överprövning och förordade att upphandlingen skulle göras om. 

Förvaltningen har därefter under juli månad genomfört en ny upphandling. 
Tilldelningsbeslut och utvärdering skickades ut till anbudsgivare den 16 augusti. Även 
denna upphandling har överprövats. Ärendet finns nu hos Förvaltningsrätten i Jönköping 
för beslut.  

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 138 TN2011/0210 

Information - Aktualisering av åtgärder gällande växtlighet i 
gatuområdet 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2008-03-25, om att förvaltningen har rätt att åtgärda sådan 
växtlighet som utgör en trafikfara och som fastighetsägaren efter skriftlig anmodan inte 
åtgärdat. 

Gatuchef Matz Hasselbom informerade om att förvaltningen nu har för avsikt att påbörja 
arbetet med att kontakta fastighetsägare som inte åtgärdat detta. 

Underlag för beslut 

Tn § 24, 2008-03-25. Muntlig redovisning på sammanträdet. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 139 

Information – Brukarmedverkan, (skötsel av grönytor) 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

T.f. förvaltningschef Leif Andersson informerade om att en kommuninvånare, via det 
sociala mediet Facebook uppmanat till brukarmedverkan gällande skötsel av allmänna ytor.  

Stadsjuristen har efter kontakt av förvaltningen meddelat att en sådan åtgärd i så fall 
handlar om överkvalité och inte besparing av kommunala resurser. Kommunen har heller 
inget försäkringsansvar eftersom detta handlar om frivilliga insatser. Dock måste detta 
regleras i ett avtal med beskrivning av vad arbetet får avse. 

 _____________________________________________________________  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-09-13 10 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 140 TN2011/0204 

Information – Arrende av Ekuddens Camping i Mariestad 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Fastighetschef Lars Johansson informerade om den förfrågan som skickats ut till 
intressenter gällande arrende av Ekuddens Camping. Nuvarande kontrakt gäller till och 
med årsskiftet.  

Totalt har det inkommit sju anbud. 

En sammanställning över inkomna anbud har skickats till kommunchefen för vidare 
behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 141  

Handlingar att anmäla 2011-09-13 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland. Föreskrifter om fartbegränsning i Mariestads 

hamn. TN2011/0184 

2. Länsstyrelsen Västra Götaland. Tillstånd till invändig ändring av 

byggnadsminnet Mariestads Teater. TN2011/0186 

3. Protokoll från allmänna utskottet i Gullspång Au § 129, 2011-08-10. 

Skolsköterskeexpeditionen i Gullstensskolan. TN2010/0052 

 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 142 

Frågor/Övrigt 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Förslagslåda 

Ledamot Magnus Dimberg ställde frågan, om personal på förvaltningen har möjlighet att 
lämna förslag i förslagslåda som kan premieras. 

Fastighetschef Lars Johansson besvarade att frågan även uppkommit internt och att 
personalavdelningen beslutat att kreativa anställda får frågan hanterad i lönesamtalen. 
Kommunen har inget utrymme för premier. 

 _____________________________________________________________  

 

Underhållsplan för kommunägda fastigheter i Mariestads kommun 

Fastighetschef Lars Johansson delade ut en reviderad underhållsplan, för kommunägda 
fastigheter i Mariestads kommun, daterat 2011-09-13. Reviderade underhållsplaner för 
Töreboda och Gullspångs kommuner kommer att delas ut till ledamöterna vid nästa 
sammanträde. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  



 

 

  ANSLAGSBEVIS 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2011-09-13 

Anslagsdatum 2011-09-28 Anslag tas ner 23011-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Stadshuset, Mariestad. Protokollet finns också på 
www.mariestad.se,  www.toreboda.se  och www.gullspang.se  

 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 

http://www.mariestad.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.gullspang.se/

