
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 

 2011-12-06 1 

  

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 – 16.15 

Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande 
  Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande 
 Evert Eklind (map) 2:e vice ordförande 
  Sune B Jansson (c) ledamot 
  Magnus Dimberg (m) ledamot 
    
 

 

Övriga deltagande Ingalill Lindblad Sekreterare 
Leif Andersson T.f. teknisk chef 
Matz Hasselbom gatuchef 
Eva Berdenius trafikutredare 

 Lars Johansson fastighetschef 
 Kenneth Jensen VA-chef 
 Göran Persson kart- och mätchef 

 
 
 

 

Utses att justera Sune Jansson  

 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Mariestad 2011-12-13 

Underskrifter 

Sekreterare  ....................................................................  Paragrafer  193-198 
 Ingalill Lindblad 

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

 Ulf Andersson  

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

 Sune Jansson  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 193  

Fastställande av dagordning 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Under punkten Frågor/Övrigt har följande ärenden tillkommit: 

 Insändare i Mariestadstidningen angående MTG. 

 Konsultuppdrag. 

 Utredning av ägande/ansvarsförhållanden på Dagtorpsvägen i Gårdsjö. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 194 TN2011/0228 

Antagande av entreprenör för tillgänglighetsanpassning i gaturummet 
av två offentliga lokaler på fastigheten Mården 6 i Mariestad, (Bertha 
Petterssons hus) 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet antar NCC som generalentreprenör för tillgänglighetsanpassning i 
gaturummet vid två offentliga lokaler på fastigheten Mården 6 i Mariestad. 

 Kostnaden för projektet beräknas till ca 550 000 kronor. I gatuavdelningens budget 
för 2011 finns drygt 400 000 kronor avsatta till tillgänglighetsanpassning, resterande 
belopp finansieras ur anslagna medel i gatuavdelningens investeringsbudget för 
2012.  

 Arbetsutskottet stödjer förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen gällande 
igångsättningstillstånd och ombudgetering av medel i investeringsbudget 2011 till  
investeringsbudget 2012 för projekt 2021, ”Tillgänglighet i gaturummet”. 

Bakgrund 

Under 2011 har handlingar för tillgänglighetsanpassning av ABF:s lokaler och PRO:s loka-
ler på Kyrkogatan tagits fram. Målsättningen har varit att utföra ramper som smälter in så 
bra som möjligt i en gatumiljö för Mariestad av kulturhistorisk karaktär.  

För att kunna utföra anpassningen försvinner parkeringsplatser på västra sidan av   
Kyrkogatan. 

Handlingarna har varit på samråd hos Länsstyrelsen och godkänts förutsatt att schaktbe-
vakning utförs av Västergötlands museum under känsliga arbetsmoment. 

Efter att anbudstiden hade gått ut den 15 oktober hade inget anbud lämnats in trots att fle-
ra intressenter hade begärt ut förfrågningsunderlaget. Ett nytt upphandlingsförsök har ut-
förts som direktupphandling med två kvalificerade entreprenörer som resultat. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselbom och projektledare Johan Bengtssons skrivelse daterat  
2011-11-23. 

 _____________________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestad f.k 
Ekonomiavdelningen i Mariestad 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 195 TN2011/0250 

Förslag till regelbunden loppmarknad på Esplanaden i Mariestad 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna följande förslag till Kommunfullmäktige i 
Mariestad. 

 Upplåta Esplanaden i Mariestad för torghandel med inriktning loppmarknad till en 
kostnad av högst 100 kr med bifogade regler och taxa. 

 Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att vara huvudman för verksamheten. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har till tekniska nämnden överlämnat ett förslag till regelbunden 
loppmarknad på Esplanaden i Mariestad. 

Förslaget innebär i korthet att förvaltningen tillsammans med Miljö- och byggnadsförvalt-
ningen föreslår kommunfullmäktige att upplåta Esplanaden för loppmarknader en gång per 
månad under sommarhalvåret. Som lämplig dag föreslås en så kallad ”Långlördag”. Då kan 
även handeln i centrum tillgodogöra sig en ökad tillströmning av människor.  

För att inte kollidera med redan etablerade aktiviteter som Allékonsten och Skördefesten, 
föreslås det att dessa och eventuella andra fasta arrangemang får företräde. 

Om kommunen har upplåtit en allmän plats för torghandel krävs inget särskilt polistill-
stånd. Därför föreslår förvaltningen att kommunen fattar beslut om att upplåta  
Esplanaden för torghandel som är begränsad till enbart begagnade kläder, husgeråd med 
flera begagnade varor.  

Förslaget innebär vidare att kommunfullmäktige beslutar om tider, taxa och regler för 
loppmarknaden i enlighet med tekniska förvaltningens förslag och ger tekniska nämnden i 
uppdrag att vara huvudman för loppmarknaden. 

Förslaget är självfinansierande. 

Underlag för beslut 

Trafikutredare Eva Berdenius skrivelse daterat 2011-11-30. 

 _____________________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och byggnadsnämnden f.k 
Eva Berdenius, trafikutredare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 196  

Information- Arbetsutskottets möte med revisorerna den 9 november 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde den 20 december. 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen och ”God revisionssed” har revisorerna att granska varje styrelse 
och nämnd årligen för att ge kommunfullmäktige underlag till prövningen av ansvarsfrihet. 

Med anledning av detta kallade revisorerna till möte med arbetsutskottet den 9 november. 

Arbetsutskottet kommer att informera nämnden om mötet efter att en eventuell gransk-
ningsrapport inkommit från revisorerna. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 197 

Handlingar att anmäla 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 310, 2011-11-01. Gransk-

ningsrapport, ombyggnad av Centralskolan. TN2010/0022 

2. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 133, 2011-10-31. Kastan-

jen förskola, igångsättningstillstånd och finansiering. TN2011/0160 

3. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 129, 2011-10-31. Revide-

ring av dokumentet ”Regler för resor och transporter”. TN2011/0198 

4. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 128, 2011-10-31. Medbor-

garförslag om plats för hundrastgård. TN2011/0073 

5. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestad, Ks § 132, 2011-11-03. Förslag att 

inrätta en administrativ enhet med förvaltningsövergripande ansvar. 

TN2011/0242 

6. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 320, 2011-11-23. Budgetupp-

följning. TN2011/0100 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 198 

Frågor/Övrigt 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Insändare i Mariestadstidningen om Töreboda, MTG 

Beslut 

Uppdra till gatuchefen att svara på Rickard Sandbergs insändare ”Töreboda MTG?”, under 
”Fria ord”, i Mariestadstidningen den 5 december. 

 _____________________________________________________________  

 

Konsultuppdrag 

Beslut 

Uppdra till förvaltningen att ta fram beräknade kostnader för konsultuppdrag och så  
kallade förgävesprojekt. 

Bakgrund 

Ledamot Staffan Starringer (S) lade vid dagens sammanträde fram önskemål om att uppdra 
till förvaltningen att ta fram kostnader för konsultuppdrag i samband med investeringspro-
jekt och vilka som sedan blivit eller inte blivit genomförda.  

 _____________________________________________________________  

 

Uppdrag till gata och park att utreda ägande/ansvarförhållanden på Dagtorpsvägen 
i Gårdsjö 

Beslut 

Uppdra till förvaltningen att utreda ägandeförhållanden och ansvarsförhållanden på  
Dagtorpsvägen i Gårdsjö. 

Bakgrund 

Ledamot Staffan Starringer (S) lade vid dagens sammanträde fram önskemål om att uppdra 
till förvaltningen att utreda ägandeförhållanden och ansvarsförhållanden på  
Dagtorpsvägen i Gårdsjö. 

 _____________________________________________________________  
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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 2011-12-06 

Anslagsdatum 2011-12-14 Anslag tas ner 2012-01-05 

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/

