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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 119  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

 Antagande av entreprenör för ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola. 

 Angående utrymningstrappa Centralskolan i Töreboda 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 120 TN2011/0010 

Val av ledamot, 1:e vice ordförande i tekniska nämndens  
arbetsutskott 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att utse Tore Johansson (S) till ledamot/1:e vice 
ordförande i tekniska nämndens arbetsutskott för resterande del av mandatperioden. 

Bakgrund 

Staffan Starringer (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot/1:e vice 
ordförande i tekniska nämnden och dess arbetsutskott. 
 
Kommunfullmäktige i Gullspång har 2012-05-28 valt Tore Johansson (S) till ledamot och 
1:e vice ordförande i tekniska nämnden. 
 
Tekniska nämnden ska därefter utse ledamot till arbetsutskottet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 121 TN2012/0102 

Budget- och verksamhetsuppföljning till och med mars 2012,  
Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet har tagit del av gatu- och fastighetsavdelningens redovisning. 
 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå ytterligare medel till kontot för 
bostadsanpassningsbidrag. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har i Ks § 113, 2012-05-02, uppmanat de verksamheter som inte är i 
balans och inte lämnat förslag till åtgärder att inkomma med förslag till kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 maj 2012. 
 
Förvaltningen har ansökt om att få dispens till dagens sammanträde för redovisning av 
åtgärder. 
 
Prognos 2 visar för gatuavdelningen ett underskott med 300 000 kronor och lämnar 
följande förslag till åtgärder: 
 
Minskad gräsklippning (drivmedelbesparing) 50 000 kronor 
Minskad arbetsledartjänst   20 000 kronor 
Allmän restriktivitet   230 000 kronor 
 
Prognos 2 visar för fastighetsavdelningen ett underskott med 515 000 kronor. I det 
redovisade underskottet ingår extra åtaganden gällande Töreboda Camping som kommer att 
regleras senare.  
 
Den lagstadgade verksamheten ”Bostadsanpassningen” har till 2012-06-01 förbrukat 
820 000 kr,vilket innebär att budget för denna verksamhet är slut. Eftersom kraven på 
utförd åtgärd regleras i lag, kan inga besparingar ske i denna verksamhet. 
 
Med dessa orsaker tillsammans med det stora underhållsbehovet i fastighetsbeståndet ser 
det i stort sett omöjligt ut att minska fastighetsavdelningens underskott. 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Magnus Dimberg yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ytterligare 
medel anslås till kontot för bostadsanpassningsbidrag. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 121, forts. 

Ordföranden Ulf Andersson (S) tillstyrker förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt Dimbergs förslag. 

Underlag för beslut 

Muntlig information under sammanträdet och gatuavdelningens skrivelse ”Redovisning av 
åtgärder med anledning av underskott i prognos 2 för gatuverksamheten”, daterat  
2012-06-11. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
Matz Hasselbom, gatuchef 
Per-Arne Olofsson, fastighetsförvaltare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 122 TN2011/0250 

Utvärdering av de två första loppmarknaderna i Esplanaden i  
Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att utöka loppmarknaderna till varje lördag under juli 
månad. 
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 att upplåta Esplanaden för torghandel med 
inriktning loppmarknad. Verksamheten ska ske långlördagar. Kommunfullmäktige beslutade 
samtidigt att verksamheten skulle utvärderas under juni månad 2012 för att kommun-
styrelsen skulle kunna fatta beslut om fortsättning på verksamheten. 
 
Stadsarkitekt Ingrid Järnefelt för Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsammans med 
trafikutredare Eva Berdenius för Tekniska förvaltningen lämnat en utvärdering av de två 
tillfällen som loppmarknaderna har anordnats. Loppmarknaderna har visat sig vara ett 
initiativ som uppskattats och som det önskas en fortsättning på. 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) yrkar att arbetsutskottet föreslår nämnden att 
loppmarknaderna kan ske varje lördag under juli månad. Ledamot Sune Jansson (C) 
tillstyrker förslaget. 
 
Ordföranden Ulf Andersson finner att arbetsutskottet beslutar enligt Eklinds förslag. 

Underlag för beslut 

Stadsarkitekt Ingrid Järnefelt och trafikutredare Eva Berdenius skrivelse ”Utvärdering av de 
första loppmarknaderna i Esplanaden”, daterat 2012-05-30. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 123 TN2011/0239 

Komplettering av svar på motion gällande fast förbindelse över Göta 
Kanal i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningens skrivelse som svar på remiss 
till Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 9 november 2011 att remittera motion 
gällande utredning av fast förbindelse över Göta Kanal till tekniska nämnden för utredning 
och yttrande.  
 
Tekniska nämnden beslutade den 31 januari 2012 att överlämna förvaltningens skrivelse, 
daterad 2012-01-17. I skrivelsen anser tekniska nämnden att behov av en fast förbindelse 
finns och att om kommunfullmäktige delar denna uppfattning kan de ge förvaltningen i 
uppdrag att precisera kostnaderna för anläggning av en bro- eller tunnelförbindelse. 
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 14 mars 2012 att tekniska nämnden 
preciserar kostnaderna för anläggning av både en bro och av en tunnelförbindelse över 
Göta Kanal. 
 
I den kostnadsbedömning som förvaltningen har gjort uppskattas kostnaden för en tunnel 
under kanalen att uppgå till ca 20 miljoner kronor. Kostnaderna för en svängbro över 
kanalen beräknas till 1,8 miljoner kronor. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Komplettering av svar på motion gällande fast förbindelse 
över Göta Kanal”, daterat 2012-06-04. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kommun 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 124 TN2012/0085 

Planerad asfaltering Gullspångs kommun 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Gullspångs kommun att anslå ytterligare 
375 000 kronor till upprustning av asfaltsbeläggningar samt igångsättningstillstånd för 
åtgärder på Stampargatan, Milstensgatan, Industrivägen och Västergatan. 

Bakgrund 

I Gullspångs kommun är behovet av beläggningsåtgärder inför 2012 stort. Högst prioritet 
har Stamparvägen som kostnadsberäknats till 700 000 kronor, (som tidigare behandlats i ett 
separat ärende). Därefter prioriteras Milstensgatan och Industrigatan i Hova och 
Västergatan i Gullspång.  Kostnaden för dessa åtgärder beräknas till 500 000 kronor. 
 
Budget      825 000 kronor 
Stamparvägen                      -700 000 kronor 
Milstensgatan, Industrivägen, Västergatan  -500 000 kronor 
 
Totalt    -375 000 kronor 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Planerad asfaltering Gullspångs kommun 2012”, daterat  
2012-06-01. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 125 TN2012/0084 

Ansvarsfördelningen mellan stadsträdgårdsmästaren och  
Gatuavdelningen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om 
att tekniska nämnden ska ha egen rådighet i tekniska nämndens ansvarsområden 
avseende Mariestads gröna miljöer.  

 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att inga investeringar 
görs utan att medel tilldelats för drift gällande grönytor. 

 

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 13 mars gett gatuchefen i uppdrag att se över 
ansvarsfördelningen mellan stadsträdgårdsmästaren och gatuavdelningen och ge förslag på 
hur en bättre samordning ska kunna lösas. 
 
Av tekniska nämndens reglemente framgår att kommunens parker ingår i dess 
ansvarsområde. Samtidigt har stadsträdgårdsmästaren ett uttalat uppdrag att ansvara för 
Mariestads kommuns gröna miljöer. 

Behandling under sammanträdet 

Ordförande Ulf Andersson (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att tekniska nämnden ska ha rådighet i tekniska nämndens 
ansvarsområden avseende Mariestads gröna miljöer. 
 
Ledamot Evert Eklind (MAP) tillstyrker ordförandens förslag med tilläggsyrkandet att 
arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att inga investeringar görs 
utan att medel tilldelas för drift gällande grönytor. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) finner att ett enigt arbetsutskott beslutar enligt sitt eget 
yrkande och Eklinds (MAP) tilläggsyrkande. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Ansvarsfördelningen mellan stadsträdgårdsmästaren och 
gatuavdelningen”, daterat 2012-06-04. 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 126 TN2012/0177 

Lägesrapport Västra skogen, Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Gatuchef Matz Hasselbom redovisade en lägesrapport och kostnader för utförda arbeten 
2010-2011 i Västra skogen.  

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Lägesrapport Västra skogen”, daterat 2012-05-30. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 127 TN2010/0140 

Brunnsbergs ridanläggning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att ge Tekniska  
förvaltningen i uppdrag att ombesörja iordningsställandet av ridbanan till funktionsdugligt 
skick. Finansiering sker med medel ur ”Idrottsmiljonen”. 

Bakgrund 

Brunnsbergs ridanläggning är en kommunal anläggning där Mariestads Ridklubb bedriver 
hästsportsverksamhet med tyngdpunkt på ridskoleverksamhet. 
 
Under 2011 har en ny ridbana anlagts. Upphandlingen av entreprenaden har gjorts av 
Byggnadsavdelningen på uppdrag av Kommunstyrelsen. Arbetet med att anlägga den nya 
ridbanan har genomförts som ett samarbetsprojekt med Mariestads Ridklubb. 
 
Den anlagda ridbanan har inte kunnat användas på grund av brister i utförandet.  
 
Enligt allmänna bestämmelser ABT06, kap 5, § 5 har kommunen anmält fel som uppstått 
under garantitiden till entreprenören. Fastighetsavdelningen och gatuavdelningen bedömer 
dock att möjligheterna till att lösa problemet tillsammans med entreprenören inom rimlig 
tid är små.  
 
I förslag från gatuavdelningen föreslås det att tekniska förvaltningen får i uppdrag att 
ombesörja iordningsställandet av ridbanan till funktionsdugligt skick och att finansiering 
sker med medel ur ”idrottsmiljonen”. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Ridbana Brunnsbergs ridanläggning”, daterat 2012-05-24. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 128 TN2012/0146 

Antagande av entreprenör för ombyggnad av omklädnings- och 
duschrum till Simhallen i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att anta Calles Bygg AB som entreprenör för ombyggnad 
av omklädnings- och duschrum i Simhallen i Töreboda. Kostnad för entreprenaden 
är 2 465 000 kronor 

 

 Projektet finansieras (2 900 000 kronor), med medel från Töreboda kommuns 
investeringsbudget. 

 

 Beslutet gäller under förutsättning att Töreboda kommun beslutar om 
igångsättningstillstånd. 

Bakgrund 

På uppdrag av Töreboda kommun har Tekniska förvaltningens byggnadsavdelning 
genomfört en projektering och anbudsinfordran för ombyggnationen. 
 
Två anbud har inkommit. Efter utvärdering har anbudet från Calles Bygg AB visat sig vara 
det mest ekonomiskt fördelaktiga för kommunen. 
 
Kostnaden för projektet beräknas till 2 900 000 kronor. 

Underlag för beslut 

Byggnadsavdelningens skrivelse ”Ombyggnad av omklädnings- och duschrum till Simhallen 
Töreboda”, daterat 2012-05-28. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Byggnadsavdelningen 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 129 TN2012/0178 

Tillgänglighetsanpassning – Hassle och Leksbergs skola, Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att omdisponera medel från projekt 

2441”Anpassning byggnader” för tillgänglighetsanpassning på Hassle och 

Leksbergs skolor. 

Bakgrund 

Rektorer på Hassle och Leksbergs skolor har aviserat att elever med speciella 

behov kommer att börja på ovan nämnda skolor till höstterminen 2012. Skolornas 

lokaler är att betrakta som elevens arbetsplats och måste därför anpassas till 

individen. Arbetsterapeuten har lämnat sin bedömning på de båda skolorna.  

Anpassningarna består av automatiska dörröppnare samt ramper till entréer och 

ledstänger, beräknad kostnad ca 150 000 kronor.  

Underlag för beslut 

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Tillgänglighetsanpassning Hassle- och Leksbergs skola”, 
daterat 2012-05-28. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 130 TN2012/0179 

Utbyte av styr och reglerutrustning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden att flytta resterande summa om 

117 000 kronor från projekt 2456 ”Centralköket, värmeåtervinning” till projekt 

2454 ”Upprustning styr och regler”. 

Bakgrund 

Den färdigställda värmeåtervinningen på Centralköket har gått mycket bättre än 

väntat vilket medför att medel finns kvar på projektet (117 000 kr). 

Behovet att förbättra styr och reglerutrustning i fastighetsbeståndet är stort men 

med central uppkopplad fastighetsautomation blir driften mer effektiv och 

ekonomisk.  

Kvarvarande medel kommer att riktas mot följande fastigheter; Ankaret, 

Sikelvingen, Skrivaren, Ullervad, Lugnås och Sjötorps förskola.  

Generell besparing är ca 15 % beroende på omfattningen.  

Underlag för beslut 

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Utbyte av styr och reglerutrustning”, daterat 2012-05-28. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 131 TN2012/0163 

Antagande av entreprenör för ombyggnad av Marieholmsskolan i  
Mariestad till förskola 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet antar anbud nr 1 för ombyggnad av Marieholmsskolan till ny 
förskola, till en kostnad av 21 999 000 kronor. 

 

 Beslutet gäller under förutsättning att Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut 
om igångsättning och att Barn- och utbildningsnämnden godkänner ny internhyra. 

Bakgrund 

Som ett led i skollokalutredningen från 2008 har byggnadsavdelningen på uppdrag av 
Kommunstyrelsen och tillsammans med verksamhetsföreträdare utfört projektering och 
infordran av anbud för ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola med åtta nya 
avdelningar. 
 
Tre anbud har inkommit. Efter utvärdering har anbud nr 1 visat sig vara det mest 
ekonomiskt fördelaktiga för kommunen. 
 
Kostnaden för projektet inklusive byggherrekostnader och oförutsett beräknas uppgå till ca 
28 000 000 kronor. 

Underlag för beslut 

Byggnadsavdelningens skrivelse ”Ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola. Antagande 
av entreprenör”, daterat 2012-06-08. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Lars Arvidsson, kommunchef 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
Ulf Johansson, projektledare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 132 TN2012/0009 

Utrymningstrappa Centralskolan i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Räddningstjänsten har i tillsynsprotokoll med förrättningsdatum 2010-11-12 ställt krav på 
att utrymning för Hus A på Centralskolan ska i händelse av brand ske via dörr och fast 
monterad trappa. 
 
Byggnadsavdelningen har i skrivelse till Kommunstyrelsen uppskattat att totalkostnaden för 
ny utrymningstrapp med godkända dörrpartier med mera till 240 000 kronor. I skrivelsen 
föreslås det att trappen finansieras via investeringskonto 92800. 
 
Fastighetsförvaltare Per-Arne Olofsson meddelar att trappan är inköpt och att den kommer 
att finnas på plats före 15 augusti 2012. Den gamla trappan finns kvar och ska inte innebära 
någon säkerhetsrisk under tiden tills den nya trappan är på plats. Olofsson har varit i 
kontakt med Räddningstjänsten och meddelat dem att utrymningstrappan kommer att vara 
på plats före skolstarten hösten 2012. 

Underlag för beslut 

Byggnadsavdelningens tjänsteskrivelse, 2012-02-15. 
Räddningstjänstens tillsynsprotokoll, dnr 2010000277, 2010-11-12. 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Uu § 93, 2012-06-05. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunledningskontoret i Töreboda kommun 
Per-Arne Olofsson, fastighetsförvaltare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 133 TN2012/0143 

Remissvar på samrådshandling gällande utvecklingsplan för 
Gästhamnen i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förslagshandlingen. 

Bakgrund 

Töreboda kommun, utvecklingsenheten har översänt förslagshandling gällande Töreboda 
Gästhamn till Tekniska förvaltningen för information och eventuella synpunkter. 
 
Syftet med projektet är att skapa och förankra en utvecklingsplan för Gästhamnen. 
Projektet ska arbeta fram principer för området som skapar en sammanhållande inriktning 
så att alla arbetar mot samma mål vad gäller områdets framtida utveckling. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av handlingen och har inget att erinra.  

Underlag för beslut 

Töreboda kommun, kommunledningskontoret, utvecklingsenhetens förslagshandling, 
daterat 2012-04-23. 
Gatuavdelningens remissvar, ingen erinran, daterat 2012-05-08. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Dan Harryzon, plan- och exploateringschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 134 TN2012/0160 

Samråd – förslag till LIS-områden tematiskt tillägg till översiktsplan 
för Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet har tagit del av samrådshandlingen och gatu- och VA-avdelningens 
synpunkter. 

 

 Arbetsutskottet överlämnar förvaltningens inkomna synpunkter till 
Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspångs kommun har översänt ett förslag till ett 
Tematiskt tillägg till översiktsplan, Landsbygdsutveckling i strandsnära lägen, förkortat LIS. 
Handlingen är gemensam med Töreboda kommun.  
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av förslaget. VA-avdelningen har framfört följande 
synpunkter: 
 
”Kommunalt vatten och avlopp finns i Gullspång, Skagersvik, Otterbäcken, Hova” ändras 
till: 
”Kommunalt vatten och avlopp finns i Gullspång, Skagersvik, Otterbäcken, Hova och 
Gårdsjö”. 
 
Utgår: ”I Gårdsjö finns kommunalt avlopp”. 
 
VA-avdelningen vill understryka vikten av samarbete och samordning med ”förslag till 
Strategisk VA-plan 2011”. 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspångs kommun ”Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen – LIS. Tematisk tillägg till Översiktsplan. Samrådshandling mars 2012 
Inkommen skrivelse med synpunkter från VA-avdelningen. Gatuavdelningens remissvar – 
ingen erinran, daterat 2012-06-04. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Hova kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 135 TN2011/0258 

Svar på underrättelse, detaljplan för del av Backebolet 1:30,  
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet har tagit del av underrättelsen och gatu- och VA-avdelningens 
synpunkter. 

 

 Arbetsutskottet överlämnar förvaltningens inkomna synpunkter till 
Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2012 att detaljplan för del av Backebolet 1:30 ska 
bli föremål för granskning. Granskningshandling har översänts till tekniska nämnden för 
eventuella synpunkter. 
 
Förvaltningen har tagit del av planen och har inget att erinra. 

Underlag för beslut 

Kommunledningskontorets underrättelse gällande detaljplan för del av Backebolet 1:30, 
Mariestads kommun. 
VA- och gatuavdelningens remissvar – ingen erinran. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2012-06-12  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 136  

Tidplan VA-arbeten Stockholmsvägen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Arbetsutskottet gav den 15 maj 2012 VA-avdelningen i uppdrag att informera om tidplan 
för VA-arbeten. 
 
VA-avdelningen har i år budgeterat för en första etapp av VA-saneringen i Stockholms-
vägen. Preliminär byggstart beräknas till oktober månad. 
 
Avdelningen återkommer med mer information efter att avstämning gjorts mot 
gatuavdelningen och entreprenören. 

Underlag för beslut 

VA-avdelningens skrivelse ”Tidplan för VA-sanering i Stockholmsvägen”, daterat  
2012-06-08. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 137 TN2012/0101 

Information – Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med 
anledning av underskott prognos 1 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 maj kallat Tekniska nämndens presidie till 
arbetsutskottets sammanträde den 21 juni för att redovisa att de genomförda åtgärderna har 
haft avsedd effekt. 
 
Kommunledningen har därefter meddelat att kallelsen som avsåg tekniska nämndens 
presidie är inställt. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 138  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, § 187, 2012-05-10. 
Energibesparande åtgärder på Ekuddens utebad. TN2012/0106 

2. Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden i Mariestad, § 46, 2012-04-25. 
Ombyggnad av Österåsens skola till förskola – ny internhyra. TN2012/0225 

3. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 124, 2012-05-02. Skötselavtal 
om Mogårdsvallen. TN2012/0145 

4. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 114, 2012-05-02. Budget 2012  – 
Omdisponering av investeringsanslag. TN2012/0042 

5. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 122, 2012-05-02. Gång- och 
cykelplan för regionalt/statligt vägnät. TN2011/0071 

6. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda Ks § 106, 2012-05-02. 
Handlingsplaner för åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder. TN2012/0147 

7. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 186, 2012-05-
10. Nya parkeringsautomater i Mariestads centrum. TN2011/0240 

8. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 184, 2012-05-
10. Återrapportering av uppdrag: Översyn av tekniska förvaltningens styrning. 
TN2012/0101 

9. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 185, 2012-05-
10. Omförhandling av asfaltavtal. TN2012/0131 

10. Protokoll från Ekonomiberedningen i Töreboda Eb § 28, 2012-05-03. Indikatorer 
för att uppnå inriktningsmålen. TN2011/0173 

11. Miljö- och byggnadsförvaltningen. Bygglov för ombyggnad/renovering av 
omklädningsrum till simhallen på Skolläraren 11, Töreboda. TN2012/0146 

12. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestad, Ks § 84, 2012-05-10. 
Igångsättningstillstånd för nybyggnation av trädgårdsmästeri i Gärdesparken. 
TN2012/0029 

13. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestad, Ks § 94, 2012-05-10. Tekniska 
nämndens mål för 2013. TN2012/0155 

14. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 111, 2012-05-03.  
VA-strategi och projektering 2012 för strategiska områden. TN2010/0134. 

15. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 105, 2012-05-03. Storgatan i 
Gullspång. TN2012/0028 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 138, forts. 

 

16. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 108, 2012-05-03. 
Fiberkanalisation, Storgatan i Gullspång. TN2012/0157 

17. Beslut i inhibitionsfråga från Länsstyrelsen, daterat 2012-05-28. Överklagande av 
beslut om bygglov för nybyggnad av skolbyggnader på fastigheten Gärdet 4:1, 
Mariestads kommun. TN2012/0164 

18. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 199, 2012-05-
24. Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av underskott 
prognos 1. TN2012/0101 

19. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspång, Kf § 87, 2012-05-28. Tekniska 
nämnden gemensam med Mariestad och Töreboda kommuner. TN2010/0200 

20. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspång, Kf § 80, 2012-05-28. 
Ombudgetering av investeringsprojekt från 2011 till 2012, tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen. TN2012/0042 

21. Töreboda kommun. Igångsättningstillstånd för ombyggnad av omklädningsrum vid 
simhallen i Töreboda, daterat 2012-05-29. TN2012/0146 

 

 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 139 TN2012/0161 

Trafiksäkerhetsåtgärder vid hamngatan i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnader för trafiksäkerhetsåtgärder 
och iordningsställande av rabatter vid Hamngatan. 

Bakgrund 

Den 8 juni 2012 inkom det en skrivelse till kommunen gällande förslag till trafiksäkerhets-
åtgärder vid Hamngatan.  
 
Förutom de i skrivelsens förslag till fartdämpande åtgärder har det också inkommit 
klagomål på ovårdade rabatter i anslutning till Hamngatan. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-06-12 
 
Anslagsdatum 2012-06-20 Anslag tas ner 2012-07- 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 


