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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 140  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

 Information - Investeringsbudget, Gullspångs kommun. 
 

 Under punkt 8, Information: 
Inkomna Medborgarförslag. 

 

 Under punkt 9, Frågor: 
Principfråga beredningsmöten. 

 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 141 TN2012/0034 

Information - Investeringsbudget, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun, deltog för att  
diskutera investeringsmedel för tekniska nämnden, Gullspångs kommun. Det finns önske-
mål om att förbättra processen och att det tas fram en ny prioriteringslista över de 
investeringar som berör tekniska nämnden.  
 
En kallelse till möte gällande dessa frågor kommer att skickas ut. Kallelsen kommer att 
skickas till representanter från tekniska förvaltningen, ledamöter från Allmänna utskottet i 
Gullspångs kommun och ledamöter från tekniska nämndens arbetsutskott.  
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Åke Lindström, förvaltningschef 
Carina Gullberg, Gullspångs kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 142  

Presentation av ny förvaltningschef 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Från och med den 2 juli är Åke Lindström anställd som förvaltningschef för den tekniska 
förvaltningen. 
 
Lindström kommer närmast från Energimyndigheten och har tidigare varit teknisk chef för 
Skara och Götenes kommuner. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 143 TN2012/0197 

Akuta åtgärder på förskolan Kornknarren i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen i Töreboda att anslå medel 
för att åtgärda fuktproblem i väggkonstruktionen på förskolan Kornknarren. 

Bakgrund 

Det eftersatta underhållet på förskolan Kornknarren gällande ytterväggarna och dess panel 
börjar nu ge fuktproblem i väggkonstruktionen som i förlängningen kan komma att orsaka 
mögelangrepp. 
 
Anticimex har i samband med utredning av den inre luftmiljön utfört en fuktkontroll av 
hela byggnadskonstruktionen. Utredningen visade höga fukthalter i delar av vägg-
konstruktionen. Orsaken till detta är den undermåliga panelen samt brister i dräneringen. 
Dräneringsarbeten i innergårdarna har utförts eftersom de högsta fuktkvoterna låg i nära 
anslutning till dessa. Dräneringens utlopp slutade i befintliga sandlådor vilket har medfört 
att regnvatten stannat kvar på innergårdarna. 
 
Personal från Barn- och utbildningsnämnden och tekniska förvaltningen har träffat  
föräldraföreningen för Kornknarren. Vid detta möte framställde föräldraföreningen mycket 
kritik på det eftersatta underhållet och en rädsla för att barnen som vistas i denna miljö kan 
påverkas av den angripna träkonstruktionen. 
 
Den bedömning som gjorts är att uteblivna åtgärder kan medföra hälsoproblem för barn 
och personal som vistas i lokalerna. 
 
Förvaltningen har beräknat kostnaden till ca 2,2 miljoner kronor. Kostnaden är beräknad på 
följande åtgärder: 
 

 Ny träfasad inklusive nya fönster och målning. 

 Funktionell dränering av byggnaden och återställning av belagda ytor. 
 

Den gjorda kostnadsberäkningen inkluderar oförutsedda kostnader. 

Underlag för beslut 

Fastighetsförvaltare Per-Arne Olofssons skrivelse ”Akuta åtgärder på förskolan Kornknar-
ren” daterat 2012-07-16. 
 
 ______________________________________________________  

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 144 TN2012/0179 

Omdisponering av medel för utbyte av styr och reglerutrustning,  
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av redovisningen. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2012-06-19 att omdisponera 117 000 kronor från projekt 2456 
”Centralköket, energisparåtgärder” till projekt 2454 ”Styr och regler, skolor energisparåtgär-
der”. Samtidigt beslutade nämnden att uppdra till förvaltningen att återkomma med redo-
visning av den nuvarande kostnaden, den faktiska kostnaden efter besparing och den årliga 
besparingen efter förbättringen av styr och reglerutrustningen. Dessutom beslutades det att 
förvaltningen i fortsättningen ska lämna utförligare underlag samt en redovisning av miljö-
aspekten till förslag av liknande karaktär. 
 
Omdisponeringen avsåg utbyte av styr och reglerutrustning på dagcentret Ankaret.  
 
Dagcentret Ankaret uppvärms med fjärrvärme och efter utbytet beräknar fastighetsavdel-
ningen att minska fjärrvärmen med 15 %, en minskning med ca 20 MWh/år. Detta innebär 
en årlig besparing med ca 11 000 kronor/år. Med anledning av att fastigheten sedan tidigare 
haft fjärrvärme är minskningen av utsläpp av koldioxid marginell. 
 
Förutom redovisade besparingar innebär utbytet att personalens arbetsåtaganden på dag-
centret minskar och att risk för brand minskar.   

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Dan Hjalmarsson, energiingenjör 
Magnus Persson, fastighetsförvaltare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 145  

Information om delegationsbeslut gällande lokala trafikföreskrifter om 
parkering i Mariestads centrum 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Trafikingenjör Eva Berdenius informerade om delegationsbeslut gällande lokala trafikföre-
skrifter om parkering i Mariestads centrum. 
 
Mariestad har i stadskärnan, innanför Hamngatan i väster, Nygatan i öster och Tidan i sö-
der, avgiftsbelagda parkeringar med kortare tidsperioder, bland annat för att främja handeln. 
 
I samband med införandet av nya parkeringsautomater med kontokortsbetalning har en 
översyn av parkeringsplatser i centrum genomförts.  
 
Svensk handel har deltagit i diskussionerna kring förslaget om avgifter i centrum och är  
positiv till de förändringar som ska göras. Synpunkter har även inkommit från andra berör-
da intressenter, vilka också ser åtgärderna som positiva. 
 
Polismyndigheten har tillstyrkt ärendet. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
Delegationsbeslutet i sin helhet finns tillgängligt på Tekniska förvaltningen. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Eva Berdenius, trafikingenjör 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 7 
 2012-08-14  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 146 TN2012/0153 

Redovisning av investeringsprojekt Gatuavdelningen för Mariestads 
kommun, 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen 

Bakgrund 

Projektledare Johan Bengtsson informerade om gatuavdelningens pågående och kommande  
projekt. Sammanlagt redovisades en grovplanering av 15 pågående och kommande projekt. 
  
Förvaltningen kommer att ta fram ett dokument med löpande information om samtliga av-
delningars investeringsprojekt. Detta dokument kommer att skickas ut till ledamöterna i 
samband med utskick av kallelse till sammanträde.  
 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Utkast, Investeringsprojekt Gata grovplanering 2012”, daterat 
2012-08-06. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 147 TN2012/0153 

Redovisning av investeringsprojekt Gatuavdelningen för Töreboda 
kommun, 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Projektledare Johan Bengtsson informerade om gatuavdelningens pågående och kommande  
projekt. Sammanlagt redovisades en grovplanering av 6 pågående och kommande projekt. 
  
Förvaltningen kommer att ta fram ett dokument med löpande information om samtliga av-
delningars investeringsprojekt. Detta dokument kommer att skickas ut till ledamöterna i 
samband med utskick av kallelse till sammanträde.  
 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Utkast, Investeringsprojekt Gata grovplanering 2012”, daterat 
2012-08-06. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 148 TN2012/0153 

Redovisning av investeringsprojekt Gatuavdelningen för Gullspångs 
kommun, 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Projektledare Johan Bengtsson informerade om gatuavdelningens pågående och kommande  
projekt. Sammanlagt redovisades en grovplanering av 7 pågående och kommande projekt. 
  
Förvaltningen kommer att ta fram ett dokument med löpande information om samtliga av-
delningars investeringsprojekt. Detta dokument kommer att skickas ut till ledamöterna i 
samband med utskick av kallelse till sammanträde.  
 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Utkast, Investeringsprojekt Gata grovplanering 2012”, daterat 
2012-08-06. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 149 TN2012/0198 

Färdigställande av exploateringsområdet Hjortstigen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen 

Bakgrund 

Under 2011 färdigställdes bostadsområdet Hjortstigen i Marieholm, Mariestad. Eftersom 
dränering av dagvatten inte lösts inom exploatering har gatuavdelningen avsatt 300 000 
kronor ur sin investeringsbudget för erforderliga åtgärder.  Tekniska nämndens arbetsut-
skott beslutade 2012-05-15 om en återrapportering av hur arbetena fortlöper. 
 
Tekniska förvaltningen bedömer att arbetena med dräneringsåtgärder kommer att slutföras 
före september månads utgång. Förberedelser inför bergssprängning har förlängt den ur-
sprungliga tidsplanen. För att kompensera för oönskade nivåskillnader har exploatören även 
efterfrågat insatser med maskiner och material från Tekniska förvaltningen. Dessa åtgärder 
kommer att utföras löpande under året när tillfälle ges. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselboms skrivelse ”Färdigställande av exploateringsområdet Hjortsti-
gen”, daterat 2012-07-24. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 150 TN2012/0152 

Tidplan för ombyggnad av Stockholmsvägen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet har tagit del av den redovisade tidplanen och föreslår nämnden att 
skicka den till Kommunstyrelsen i Mariestad. 

 

 Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att se över och kostnadsberäkna möjlig-
heter för att kunna påskynda arbetet. 

 

 Arbetsutskottet beslutar att förvaltningen redovisar det pågående arbetet veckovis. 
 

 Arbetsutskottet beslutar att relevant information lämnas till medborgarna i god tid 
och under det pågående arbetet. 

 

Bakgrund 

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-11-23 redovisade tekniska för-
valtningen en preliminär tidplan för ombyggnationen av Stockholmsvägen. 
 
En reviderad tidplan utifrån gestaltningsprogrammets indelning har tagits fram. Denna kan 
dock komma att förändras under ombyggnationen. 
 
Tidplan för etapp 1: 
 
Järnvägsgatan – Verkstadsgatan, Centrumdelen. 
Detaljprojektering VA – Färdigt juli 2012 
Detaljprojektering Gata – Projekteringsarbetet med ramavtalskonsult påbörjas i september. 
 
VA-arbeten – Utförs av NCC och påbörjas september och beräknas vara klart i december. 
 
Gatuarbeten – Påbörjas våren 2013 och beräknas vara klart till juli. 

Underlag för beslut 

Projektledare Johan Bengtssons skrivelse ”Tidplan för ombyggnad av Stockholmsvägen”, 
daterat 2012-07-24. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Johan Bengtsson, projektledare gatuavdelningen 
Matz Hasselbom, gatuchef 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 12 
 2012-08-14  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 151 TN2012/0199 

Planteringarna vid Ovadellen, Horns Industriområde i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Ett enigt arbetsutskott föreslår nämnden att ta bort samtliga planteringsytor kring  
Ovadellen.   

Bakgrund 

Efter att Ovadellen färdigställts och slutbesiktigats 2011 har flera brister uppmärksammats. 
Dessa brister är av sådan karaktär att entreprenören i efterhand inte kan hållas ansvarig för 
dem eftersom dessa brister skulle ha påpekats redan vid slutbesiktningen. 
 
Problem som i efterhand uppmärksammats är att planteringsytorna i västra lägre delen av 
entreprenadområdet inte höjts upp. Detta har resulterat i att planteringarna har blivit så fuk-
tiga att växterna inte har någon möjlighet att etableras. Vidare bedöms det att ogräsbemängd 
växtjord använts i anläggningen vilket resulterat i en mängd rotogräs. Ogräsbekämpning av 
planteringsytorna har påbörjats under sommaren. 
 
Från och med år 2013 övergår skötselansvaret för rondellen till kommunen. Med anledning 
av gatuavdelningens begränsade resurser för ogräsrensning föreslår förvaltningen att de  
västliga planteringsytorna i Ovadellen tas bort och att övriga ytor behålls under 2013 och att 
utvärdering därefter sker. 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) föreslår att samtliga planteringsytor kring ovadellen tas bort. 
 
Ledamot Sune Jansson (C) tillstyrker förslaget. 
 
Ordföranden Ulf Andersson (S) finner att ett enigt arbetsutskott tillstyrker Eklinds förslag. 
 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselboms skrivelse ”Planteringarna vid Ovadellen”, daterat 2012-07-23. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 152 TN2011/0277 

Samrådsremiss – Detaljplan för del av Halna Åsen 1:178 med flera,   
Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens synpunkter till Kommun-
styrelsen i Töreboda. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-02 om samråd för detaljplan för del av Halna Åsen 
1:178 med flera, Töreboda kommun. 
 
Tekniska förvaltningens gatuavdelning och VA-avdelning har tagit del av samråds-
handlingen och har inget att erinra mot den.  

Underlag för beslut 

Samrådshandling och yttranden från tekniska förvaltningen. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 153 TN2012/0184 

Samrådsremiss – Detaljplan för del av Sundet 5:1 med flera Torsö, 
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens synpunkter till Kommunsty-
relsen i Mariestad. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-21 om samråd för detaljplan för del av Sundet 5:1 
med flera Torsö, Mariestads kommun. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av samrådshandlingen och har inget att erinra mot den. 

Underlag för beslut 

Samrådshandling och yttranden från tekniska förvaltningen. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 154 TN2012/0183 

Samrådsremiss – Detaljplan för Inre Hamnen, Mariestads tätort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens synpunkter till Kommun-
styrelsen i Mariestad. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-21 om samråd för detaljplan för Inre hamnen, Marie-
stads tätort. 
 
Samrådshandlingen har översänts till berörda avdelningar på tekniska förvaltningen.  
 
VA-avdelningen har bland annat framfört att planen under rubriken ”Byggnadsteknik” bör 
följa höjder enligt rekommendationer från Länsstyrelsens handbok Stigande vatten. Under 
rubriken ”Tekniska frågor” bör det förtydligas att VA-kollektivet inte drabbas av merkost-
nader för olägenheter angående befintlig pumpstation. 
 
Gatuavdelningen har förordat gångfartsområde på Pirgatan under arbetet med framtagning 
av detaljplanen och att parkeringssituationen i område kring Länsstyrelsen, Pirgatan och 
Fisktorget behöver ses över ytterligare. 

Underlag för beslut 

Samrådshandling och yttranden från tekniska förvaltningen. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 155  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 147, 2012-05-30. Driftbudget 2013 och 
flerårsplan 2014-2015. TN2012/0079 

2. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, § 143, 2012-05-30. Genomförandeplan för 
åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder. TN2012/0147 

3. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 133, 2012-05-29. MTG Kommunal 
Teknik. TN2012/0176 

4. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 129, 2012-05-29. Investeringsbudget 
2013. TN2012/0124 

5. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 125, 2012-05-29. Kommunstyrelsens 
investeringar 2012 tekniska nämnden. TN2011/0086 

6. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gulspång Ks § 127, 2012-05-29. Kommunstyrelsens le-

veransåtagande för år 2013. TN2012/0065 

7. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, Uu § 92, 2012-06-05. Re-
videring av handikapplanen. TN2012/0175 

8. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 52, 2012-05-28. Budget 2012 – Om-
disponering av investeringsanslag. TN2011/0024 

9. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestad, Ks § 140, 2012-06-14. Begäran om medel 
från tekniska nämnden för projekteringskostnader, kompensation för högre kapitalkostna-
der m.m. TN2011/0023 

10. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestad, Ks § 139, 2012-06-14. Begäran från tekniska 
förvaltningen om utökad driftbudget för att täcka kostnaderna för Murgården. 
TN2011/0023. 

 

 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 156  

Information – Ny centrumgestaltning och byggnation av ny entré vid 
Kommunhuset i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström informerade om arbetet med centrumgestaltning och 
byggnation av ny entré vid Kommunhuset i Töreboda.  
 
Byggnationen av ny entré på Kommunhuset har påbörjats. Med anledning av den VA-
sanering som måste göras i centrum och inte är finansierat kommer tidplanen för de olika 
etapperna att ändras.  
 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2012-08-14  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 157  

Information  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ansökningar av statliga bidrag inom gatuverksamheten för 2013 inom MTG-samarbetet 

Gatuchef Matz Hasselbom och projektledare Johan Bengtsson informerade kort om ansök-
ningar av statliga bidrag inom gatuverksamheten för respektive kommun i MTG-
samarbetet.  
 
 
 ______________________________________________________  

 

Inkomna medborgarförslag 

Medborgarförslag gällande utökning av cykelparkering vid busshållplatsen Göteborgs-
vägen/Södra Vägen och skylt vid Magnoliatorget har inkommit till tekniska nämnden. 
 
Ärendena återkommer. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Principfråga beredningsmöten 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Arbetsutskottet gav 2012-06-12 förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnader för trafik-
säkerhetsåtgärder och iordningsställande av rabatter vid Hamngatan i Mariestad. 
 
Ledamot Evert Eklind (MAP) påpekade att detta ärende inte behandlats. 
 
Ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde den 28 augusti. 
 
 
 ______________________________________________________  
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 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-08-14 
 
Anslagsdatum 2012-08-22 Anslag tas ner 2012-09-13 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


