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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 146 

Godkännande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning med följande 
ändringar: 
 

- Punkten 15 finansiering av nya omklädningsrum Töreshov utgår. 
- Följande punkter tillkommer, uppdrag till ordförande gällande antagande av entre-

prenör för ombyggnad av Marieholmskolan etapp 2, uppdrag till Verksamhet Tek-
nik samt aktuell information. 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 147 TN 2014/294 

Yttrande – Detaljplan för camping Järneberg 6:1 m.fl. (samråd) Tö-
reboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar yttra sig enligt upprättat underlag från VA-avdelningen. I övrigt har 
arbetsutskottet inget att erinra. 

Bakgrund 

Töreboda kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för camping Järneberg 6:1 
m.fl.  Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Syftet med detaljplanen är att i linje med utvecklingsplanen möjliggöra en utökning av be-
fintligt campingområde vid Göta kanal med iordningställande av mer plats för camping och 
plats för den service som behövs därtill, samtidigt som tillgängligheten till och möjligheten 
att vistas inom riksintresset Göta kanal ska säkerhetställas. 

Underlag för beslut 

Remiss: Detaljplan för camping Järneberg 6:1 m.fl. (Samråd) 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/gatuavdelningen. 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 148  TN 2014/295 

Yttrande – Detaljplan för camping och infart Järneberg 6:1, 7:1 m.fl. 
(samråd) Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar yttra sig enligt upprättat underlag från VA-avdelningen. I övrigt har 
arbetsutskottet inget att erinra. 

Bakgrund 

Töreboda kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för camping och infart 
Järneberg 6:1, 7:1 m.fl.  Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att förbättra infarten till Töreboda där Haddebodavägen 
respektive Sötåsenvägen möts genom anordnande av cirkulationsplats. Från cirkulations-
platsen möjliggörs ny tillfart till campingområdet. 

Underlag för beslut 

Remiss: Detaljplan för camping och infart Järneberg 6:1, 7:1 m.fl. (Samråd) 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/gatuavdelningen. 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 149 TN 2014/296 

Yttrande: Ändring av detaljplan för Järneberg 6:1 m.fl. (samråd) Tö-
reboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar yttra sig enligt upprättat underlag från VA-avdelningen. I övrigt har 
arbetsutskottet inget att erinra. 

Bakgrund 

Töreboda kommun har upprättat ett samrådsförslag till ändring av detaljplan för Järneberg 
6:1 m.fl.  Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Syftet med planändringen är att i linje med utvecklingsplanen, möjliggöra uppförandet av 
fler övernattningsstugor inom campingområdet. 
 
Ändringarna är förenliga med syftet i gällande detaljplan. 

Underlag för beslut 

Remiss: Ändring av detaljplan för Järneberg 6:1 m.fl. (Samråd) 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/gatuavdelningen. 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 150 TN 2014/297 

Yttrande: Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 4:1 m.fl. (sam-
råd) Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar yttra sig enligt upprättat underlag från VA-avdelningen. I övrigt har 
arbetsutskottet inget att erinra. 

Bakgrund 

Töreboda kommun har upprättat ett samrådsförslag till ändring av detaljplan för del av Ka-
naljorden 4:1 m.fl.  Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Syftet med planändringen är att möjliggöra omflyttning och utveckling av olika befintliga 
funktioner och verksamheter samt utökning av parkeringsplatser för besökare i området. 
 
Ändringarna är förenliga med syftet i gällande detaljplan. 

Underlag för beslut 

Remiss: Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 4:1 m.fl.(Samråd) 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/gatuavdelningen. 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 151 TN 2014/219 

Yttrande: Detaljplan för Löjan 18 (granskning) Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna för detaljplan för 
Löjan 18 och har inget att erinra. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för Löjan 18.  Tek-
niska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att Gymnastikbyggnaden samt aulan inom fastigheten 
Löjan 18 kan iordningställas för bostadsändamål. 

Underlag för beslut 

Remiss: Detaljplan för Löjan 18.(Granskning) 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/gatuavdelningen. 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 152 TN 2014/220 

Yttrande: Detaljplan för Galeasen 1 och 3 (granskning) Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna för detaljplan för 
Galeasen 1 och 3 och har inget att erinra. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för Galeasen 1 och 3. 
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Syftet med planändringen är att justera de befintliga byggrätterna till att rymma två likadana 
byggrätter som möjliggör fem våningar plus en indragen våning. 

Underlag för beslut 

Remiss: Detaljplan för Galeasen 1 och 3.(Granskning) 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/gatuavdelningen. 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 153 TN 2013/207 

Yttrande: Detaljplan för del av Sundsören 1:1 (granskning) Mari-
estads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar yttra sig enligt upprättat underlag från VA-avdelningen. I övrigt har 
arbetsutskottet inget att erinra. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för del av Sundsören 
1:1.  Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Syftet med detaljplanen är att förstärka utbyggnaden av turistverksamhet vid brofästet samt 
at skapa möjlighet för utbyggnad av ett nytt småhusområde. 

Underlag för beslut 

Remiss: Detaljplan för del av Sundsören 1:1.(Granskning) 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/gatuavdelningen. 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 154 TN 2014/324 

Yttrande: Detaljplan för infart Radbyn (samråd) Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar yttra sig enligt upprättat underlag från VA-avdelningen. I övrigt har 
arbetsutskottet inget att erinra. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för infar Radbyn.  Tek-
niska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att korsningen Marieforsleden/Leksbergsvägen 
ersätts med en cirkulationsplats och gång- och cykelväg i dess anslutning.  

Underlag för beslut 

Remiss: Detaljplan för infart Radbyn.(Samråd) 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/gatuavdelningen. 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 155 TN 2014/303 

Antagande av entreprenör för anläggande av bryggdäck norra kajen 
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbud nr 2, Stenmarks Bygg AB i Mariestad, som 
entreprenör för utbyggnad av bryggdäck vid norra Kajen till en kostnad av 2 673 080 kr, 
inklusive optioner. 

Bakgrund  

I samband med utbyggnad av kv. Bojen i Sjöstadsprojektet ingår ett bryggdäck utmed hela 
norra kajen i Mariestad enligt gällande detaljplan. 
 
Verksamhet Teknik har på uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott projekterat och 
infordrat anbud för utbyggnaden av bryggdäcket.  
 
Verksamhet Teknik genomförde en upphandling av bryggdäcken under februari månad 
2014. En av anbudsgivarna lämnade då en överprövning till förvaltningsrätten som 2014-
04-06 meddelat att upphandlingen ska göras om. 
 
Ny upphandling har genomförts och efter anbudstidens utgång har 2 anbud inkommit som 
redovisas i sammanställning av anbud. Av dessa har anbud nr 2 (Stenmarks Bygg AB) läm-
nat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
Sammanställning av anbud. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 156 TN 2014/323 

Antagande av entreprenör för byte av ventilationsaggregat i badhu-
set Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämnden antar anbud nr 2, Ventilationsentreprenader AB i Töreboda, till en kost-
nad av 2 670 000 kronor för byte av luftbehandlingsaggregat i Mariestads badhus. 

Bakgrund 

Det befintliga ventilationsaggregatet i Mariestads badhus är uttjänat. Aggregatet 

förser badhuset med friskluft men har i stort sett obefintlig återvinning. Byte av 

ventilationsaggregat kan komma att innebära en årlig energibesparing med ca 600 

tkr, beroende på aktuellt energipris. 

Tekniska nämnden beslutade 2014-05-06 att föreslå kommunstyrelsens arbetsut-

skott att bevilja igångsättningstillstånd för utbyte av ventilationsaggregat vid bad-

huset.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut Ksau § 261, 2014-05-07, beviljat 

igångsättningstillstånd. 

Verksamhet Teknik har därefter infordrat anbud. Efter anbudstidens utgång har 

två anbud inkommit som redovisas i bifogad sammanställning. Av dessa anbud 

har anbud nr 2 (Ventilationsentreprenader AB i Töreboda) lämnat det ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbudet.  

Kostnaden för utbytet täcks inom befintligt investeringsanslag som är 3 500 tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
Sammanställning av anbud. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 157 TN 2014/313 

Antagande av entreprenör för ombyggnad av värmeanläggning Äl-
garås service hus Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämnden antar anbud nr 3, Radiator i Mariestad, för ombyggnad av värmeanlägg-
ning vid Servicehuset i Älgarås, Töreboda kommun till en kostnad av 3 150 000 kronor. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har i oktober 2013 föreslagit Kommunfullmäktige att byta värme och 
ventilationssystemet vid Servicehuset i Älgarås. Kostnaden för utbytet beräknades till ca 4,8 
miljoner kronor. 
 
Kommunfullmäktige beviljade tekniska nämndens framställan i beslut KF § 127, 2013-12-
16. 
 
Verksamhet Teknik har genomfört en upphandling och infordrat anbud. Efter anbudstidens 
utgång har 3 anbud inkommit som redovisas i bifogad sammanställning. Av dessa har an-
bud nr 3 (Radiator i Mariestad) lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
 
Kostnaden för ombyggnaden täcks inom befintligt investeringsanslag.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
Sammanställning av anbud. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 158 TN 2014/282 

Antagande av entreprenör för ny omklädningsrum Töreshov Töre-
boda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämnden antar anbud nr 3, NOVAB i Töreboda, till en kostnad av 7 505 000 
kronor, efter avgående optioner, för tillbyggnad av omklädningsrum i Ishallen på Töreshov 
idrottsanläggning i Töreboda. 
 
Projektet genomförs under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om igångsättning 
och att det finns förutsättningar för tekniska nämnden att omfördela medel i innevarande 
års investeringsbudget. 
 

Bakgrund 

Våren 2011 påbörjades arbetet med en utvecklingsplan för idrottsplatsen, ”Töreshov Vision 
2020”. En del av utvecklingsplanen är att ersätta den befintliga uttjänta omklädningsrums-
byggnaden med en ny tillbyggnad av omklädningsrum av Ishallen.  
 
Töreboda kommun inkom 2014-04-10 med en undertecknad projektöverenskommelse med 
uppdrag till Verksamhet Teknik att genomföra en upphandling. Med anledning av detta har 
Verksamhet Teknik infordrat anbud för denna tillbyggnad. 
 
Efter anbudstidens utgång har tre anbud inkommit som redovisas i bifogad sammanställ-
ning. Av dessa anbud har anbud nr 3 (NOVAB i Töreboda) lämnat det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet.  
 
I tekniska nämndens budget finns det 7 732 tkr avsatt för projektet. Entreprenörens anbud 
ligger inom nivån för investeringsbudgeten. Vid beräkning av den totala kostnaden är det 
brukligt att lägga till omkring 10 – 20 % för byggherrekostnader och oförutsett. Med anled-
ning av det föreslår Verksamhet Teknik att nämnden ges möjlighet till att omfördela medel i 
innevarande års investeringsbudgeten.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
Sammanställning av anbud. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 159 TN 2013/78 

Information: Tillståndsansökan för Gullspång och Hovas avloppsre-
ningsverk 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen och kallar VA-avdelningen till 
nämndens sammanträde i september för information. 

Bakgrund 

Avloppsreningsverken i Hova och Gullspång är tillståndspliktiga verksamheter enligt miljö-
balken men saknar sådana tillstånd. Verksamheterna bedrivs i dag med medgivande från 
Statens Naturvårdsverk från 1973. Därför arbetar VA-avdelningen med att ta fram till-
ståndsansökningar för de respektive reningsverken. Detta görs i samarbete med konsultfö-
retaget Sweco. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
VA-avdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 160 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 
1. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om ändrad modell för uthyrning av gymnasie-

skolans idrottslokaler och skolornas aulor. 
(Dnr TN 2013/306) 

2. Från budgetberedningen i Gullspång beslut om uppdrag till Tekniska nämnden att in-
komma med förslag på prioriterade investeringar inför 2015. 
(Dnr TN 2014/17) 

3. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om utbyggnad av befintlig lek-
plats på Karlsholme. 
(Dnr TN 2014/286) 

4. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om återremiss gällande investe-
ringsmedel till omdimensionering av dagvattenledning i Björnslyckevägen Lugnås. 
(Dnr TN 2014/255) 

5. Från kommunstyrelsen arbetsutskott i Mariestad beslut om återremiss gällande igång-
sättningstillstånd för omdimensionering av dagvattenledningar i Björnslyckevägen 
Lugnås. 
(Dnr TN 2014/255) 

6. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om återremiss gällande parke-
ringsavgifter i Mariestads centrum. 
(Dnr TN 2014/254) 

7. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för 
gatuombyggnad av Kröningsbergsvägen. 
(Dnr TN 2014/253) 

8. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om finansieringsplan för bryggdäck utmed 
Norra Kajen. 
(Dnr TN 2014/35) 

9. Från kommunstyrelsen i Gullspång beslut om Levernsåtaganden 2014. 
(Dnr TN 2014/327) 

10. Från kommunfullmäktige i Gullspång beslut om anslag för omläggning av Amnegårdens 
tak. 
(Dnr TN 2014/9) 

11. Från kommunstyrelsen i Gullspång beslut om uppdrag till Tekniska nämnden att skynd-
samt ge förslag på prioriteringar i investeringsbudgeten 2015 inom ramen 4 mkr. 
(Dnr TN 2014/17) 

12. Från kommunfullmäktige i Mariestad beslut om avgift för uppställning av husbilar. 
(Dnr TN 2014/345) 

13. Från kommunfullmäktige i Gullspång beslut om justering av brukningsavgifterna i VA-
taxan i Gullspångs kommun. 
(Dnr 2014/167) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 161 

Antagande av entreprenör för ombyggnad av Marieholmsskolan 
etapp 2 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att ge ordförande Ulf Andersson i uppdrag att 
anta entreprenör för ombyggnad av Marieholmsskolan etapp 2. Avrapportering ska ske till 
arbetsutskottets sammanträde i augusti. 

Bakgrund 

Verksamhet Teknik har skickat ut anbudsförfrågan för ombyggnad av Marieholmsskolan. 
Då tekniska nämndens arbetsutskott inte har något sammanträde förrän i augusti ger ar-
betsutskottet ordförande i uppdrag att anta entreprenör för projektet. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau 162 

Uppdrag till Verksamhet teknik från tekniska nämndens arbetsutskott 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Omfördelning av medel inom gatuavdelningen Töreboda  

Arbetsutskottet ger Verksamhet Teknik i uppdrag att se över beslut fattat av Tekniska 
nämnden 2014-06-03 § 140, omdisponering av medel från projekt 92144 trafiksäkerhet sko-
lor till projekt KS 91120 Centrumgestaltning etapp 1A. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Teknisk chef Åke Lindström 
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 2014-06-18  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 163 

Aktuell information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Följande aktuell information lämnades på sammanträdet: 
 
– Redovisning av åtgärder i samband med prognos 2 på kommunstyrelsens arbetsutskott i 
Mariestad. 
 ______________________________________________________  

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-06-18 
 
Anslagsdatum 2014-06-19 Anslag tas ner 2014-07-11 
 
Förvaringsplats för protokollet  Verksamhet Teknik 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


