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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 167 TN2011/0215  

Trafiksäkerhetsåtgärder i Mariestad, Töreboda och Gullspång 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och överlämnar ärendet till tekniska  
nämnden för beslut. 

Bakgrund 

Trafikutredare Eva Berdenius informerade om förvaltningens förslag om fasta hinder på 
det kommunala vägnätet och att gatuavdelningen på försök får hyra ut så kallade trafiköar 
till externa intressenter. Anledningen till förslagen är att förvaltningen under åren 2010 och 
2011 erhållit många önskemål på åtgärder som begränsar hastigheterna på kommunala  
gator i Mariestad, Töreboda och Gullspång. 

Förvaltningen har under de gångna åren bland annat satt ut tillfälliga farthinder på våren 
som tagits in på hösten. Dessa tillfälliga farthinder är förenade med mycket arbete. 

I trafiksäkerhetsprogrammet för Mariestad skrivs följande: 

Målsättningen för trafiksäkerhetsarbetet ska vara att skapa en sådan trafikmiljö att alla kategorier av 
trafikanter känner trygghet. Personer med nedsatt syn har stora problem med att föremål placeras på gång-
banorna. För äldre är det viktigt att kunna nå serviceanläggningar på ett trafiksäkert sätt. 

På huvudgator skall framkomlighet och utrymme för alla kategorier fordon finnas. Separation av skyddade 
och oskyddade trafikanter bör här eftersträvas. På lokalgator skall miljön anpassas till de svagaste  
trafikantgrupperna. Kring skolor och daghem bör särskilda hänsyn tas till den koncentration av oskyddade 
trafikanter, som kan komma att vistas i trafikmiljön. 

Detta borde kunna vara vägledande för planerade åtgärder i Mariestad, Töreboda och Gull-
spång. 

Förvaltningen har också ett förslag om att ”Trafiköar” ska finnas att hyra för till exempel 
mindre bostadsgator, boendeföreningar eller utanför lokaler där verksamheter med barn 
finns. Dock ska ansvaret för plats och uppsättning av dessa ske hos gatuavdelningen. 

Underlag för beslut 

Trafikutredare Eva Berdenius skrivelse daterat 2011-11-01. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 168 TN2011/0240 

Förslag till ny taxa för parkering på avgiftsbelagd parkeringsplats och 
att installera nya parkeringsautomater i Mariestads centrum 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och överlämnar ärendet till tekniska  
nämnden för beslut. 

Bakgrund 

Trafikutredare Eva Berdenius informerade om följande förslag från förvaltningen: 

 Föreslå kommunfullmäktige att besluta att taxans högsta belopp för parkering på 
avgiftsbelagd parkeringsplats kan uppgå till 25 kr/timme inklusive moms. 

 Avgiftens storlek för respektive parkeringsplats får beslutas av Tekniska nämnden. 

 Uppdra till tekniska förvaltningen att hos Kommunstyrelsen ansöka om anslag för 
att installera 7 nya parkeringsautomater i Mariestads centrum. 

Mariestad har i stadskärnan innanför Hamngatan i väster, Nygatan i öster och Tidan i sö-
der, avgiftsbelagda parkeringar med kortare tidsperioder. Detta för att bland annat främja 
handeln. Nära stadskärnan finns bra parkeringar, de flesta utan avgift och med längre tids-
perioder. Som exempel kan nämnas parkeringarna vid Biblioteket, i Stadsparken, utmed 
Östra Järnvägsgatan, Bangatan och vid Bantorget. Väster om stadskärnan utmed Hamnga-
tan finns stora parkeringsplatser på hamnplanerna. Från samtliga dessa parkeringar nås 
stadskärnan inom ett par minuters promenad. 

För att öka cirkulationen i centrum föreslår förvaltningen att taxan höjs för att få den om-
sättning av bilar som krävs för att öka tillgängligheten på parkeringsplatser i centrum. Be-
sökande som kräver närhet till handel eller andra inrättningar bör ges en bättre tillgång ge-
nom större rörlighet på de kommunala parkeringsplatserna. 

Kommunfullmäktige beslutade 1991 om höjda avgifter till 5 kr/timme inkl moms. År 2009 
togs ett nytt beslut om höjning av avgiften från 5 kr/timme till 10 kr/timme. Ytterligare 
höjning behövs idag framförallt efter Skattemyndighetens beslut om att ta ut skatt på par-
keringsavgifter. Förvaltningen föreslår att avgiftens storlek för respektive parkeringsplats 
får beslutas av tekniska nämnden. 

Mariestad har idag gamla parkeringsautomater. Bland annat vridautomater som innebär  
stora kostnader eftersom dessa ofta går sönder och att det inte längre finns reservdelar att 
köpa.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 168 (forts.) 

I automaterna finns endast möjligheten att betala med mynt. Detta innebär att personalen 
själva måste räkna pengarna vid insättningen. Insättning på bank kostar 50 000 kronor/år. 
Bankerna har aviserat en höjning av dessa transaktioner. Med anledning av detta har eko-
nomiavdelningen framfört önskemål om att minska kontanthanteringen. Dessutom innebär 
även själva handhavandet av kontanterna en rånrisk för personalen. 

En satsning på parkeringsautomater med större kapacitet och med möjligheter att betala 
med kort är nödvändigt och troligen mer effektivt.  

Kostnaden för en kreditkortsautomat beräknas bli ca 60 000 kronor och livslängden är 
minst 10 år. Detta innebär en årlig kostnad på ca 6 000 kronor plus kapitalkostnader och 
anläggningskostnader. Den totala kostnaden för investeringen beräknas bli ca 460 000 kro-
nor, baserat på 7 st. automater. Kapitalkostnaden föreslår man kan täckas av de årliga intäk-
terna från parkeringsverksamheten. 

Förslag på placering av parkeringsautomater finns redovisad på bilagd karta.  

Underlag för beslut 

Trafikutredare Eva Berdenius skrivelse daterat 2011-10-24. 

 _____________________________________________________________  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 5 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 169 TN2011/0241 

Förslag till parkering vid Vänershof  i Mariestad 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och överlämnar ärendet till tekniska  
nämnden för beslut. 

Bakgrund 

Vänershof har idag många aktiviteter som genererar mycket biltrafik. Parkeringsmöjlighe-
terna är begränsade, men de befintliga parkeringarna är möjliga att åtgärda så att platserna 
blir fler. 

Trafikutredare Eva Berdenius informerade om följande förslag till parkering vid Vänershof: 

 Samtliga idag tillgängliga parkeringsplatser i området kring Vänershof åtgärdas på 
sikt, enligt redovisat förslag, med bättre utformning, belagda ytor och begränsad tid. 

 Utbyggnad av nya parkeringsplatser i enlighet med redovisat förslag bearbetas och 
planeras för genomförande på sikt. 

 Parkeringsplatserna närmast ishallen avgiftsbeläggs. 

 Övervakning i och omkring området bevakas så att kollektivtrafik och boende får 
en bättre tillgänglighet. 

Underlag för beslut 

Trafikutredare Eva Berdenius skrivelse daterat 2011-10-24 med bifogade kartor. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 170 TN2011/0243 

Torghandeln i Mariestad 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och överlämnar ärendet till tekniska  
nämnden för beslut. 

Bakgrund 

Trafikutredare Eva Berdenius informerade om följande förslag till förändringar för torg-
handeln i Mariestad: 

 Taxans högsta belopp för torgplats kan uppgå till 5 000 kronor/år och ruta. 

 Delegation till tekniska nämnden att utforma de detaljbestämmelser som behövs för  
torghandeln. 

För att öka tillgängligheten för alla har riksdagen beslutat att alla enkelt avhjälpta hinder ska 
tas bort från den offentliga miljön senast år 2010. Tekniska förvaltningen vill av den anled-
ningen utforma torghandeln efter det rutsystem som finns på Nya Torget. Tanken är att de 
längsgående granitplattorna som utgör rutsystemet ska ge synskadade bättre information. 

Taxan för torgplatserna bör höjas för att en vinst ska kunna tas ut på verksamheten. 

Underlag för beslut 

Trafikutredare Eva Berdenius skrivelse daterat 2011-10-24. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 171 TN2011/0076 

Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 200 vid Regnbågsskolan i 
Hova 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens synpunkter på yttrande från Trafikverket och 
Länsordningspolisen gällande Gullspångs kommun, Tekniska förvaltningens begäran till 
Länsstyrelsen om begränsad hastighet utanför Regnbågsskolan i Hova från 60 km/h till 40 
km/h. 

Bakgrund 

Gullspångs kommun, Tekniska förvaltningen har hos Länsstyrelsen begärt begränsad has-
tighet utanför Regnbågsskolan i Hova från 60 km/h till 40 km/h. 

Länsstyrelsen har begärt in yttrande från Trafikverket och Länsordningspolisen som för-
valtningen har fått lämna in synpunkter på.  

Tekniska nämnden har 2011-10-25 beslutat om att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 
förvaltningens svar på Trafikverket och Länsordningspolisens yttrande. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens svar till Länsstyrelsen i Västra Götaland, daterat 2011-10-26. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 172 TN2011/0234 

Arbetsformer inför sammanträden i tekniska nämnden 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att samtliga tre valda ordförande från respektive kommun har rätt 
att delta i beredningsmöten inför sammanträden i tekniska nämnden. 

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2011-10-25 att ledamöter i arbetsutskottet och 
representanter för förvaltningen skulle se över arbetsformerna inför sammanträden i tek-
niska nämnden.  

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 173 TN2011/0099 

Ekonomisk prognos 4 avseende driftbudget 2011 för Mariestads kom-
mun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och godkänner förvaltningens upprättade prognos 4  
avseende driftbudget 2011 och överlämnar den till nämnden. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade prognos 4 avseende driftbudget 2011 
för tiden fram till 2011-10-31. 

Prognosen visar ett underskott med 1 450 tkr för den skattefinansierade verksamheten. 
Trots de åtgärder som tekniska nämnden beslutade om 2011-08-30 har underskottet ökat 
med 250 tkr sedan förra prognosen. 

Det är främst gatu- och byggnadsavdelningen som visar underskott. Orsakerna till under-
skottet är bland annat höga kostnader för snöröjning och vinterväghållning för gatu-
avdelningen. Ett underskott avseende tomhyror för Bjurlidens äldreboende belastar  
förvaltningens byggnadsavdelning enligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott  
2011-04-27. 

Underlag för beslut 

Prognos 4, årsprognos per 2011-10-31 daterat 2011-11-11, reviderat 2011-11-14. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 174 TN2011/0099 

Ekonomisk prognos 4 avseende investeringsbudget 2011 för Mariestads 
kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens upprättade prognos 4 avseende  
 investeringsbudget 2011 och överlämnar den till nämnden.  

 Arbetsutskottet konstaterar att budgeten för investering av Högelidsskolan 
överskridits med 14,5 miljoner kronor och reagerar på den kraftiga ökningen av 
överskridandet sedan föregående prognos. Ärendet lämnas vidare till kommunsty-
relsens arbetsutskott för vidare åtgärd. 

 Arbetsutskottet ser svårigheter att utföra ofinansierade uppdrag, som exempel kan 
nämnas investeringsprojekt 2026, Västeräng. 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat ekonomisk prognos 4 för de olika avdelningarnas pågående 
investeringsprojekt. Den sammanlagda avvikelsen för investeringsbudget prognos 4 visar 
ett underskott med 2 745 000 kronor 

Förvaltningschefen redovisade byggnadsavdelningens investeringsprognos. För projektet 
2425, Högelidsskolan, har budgeten överskridits med ca 14,5 miljoner kronor. Överskri-
dandet kan i huvudsak hänföras till brister i bygghandlingar, brister i utförande i  
befintlig byggnad samt verksamhetsförändringar under byggskedet avseende lokaler i  
Östergården. 

Fastighets-, gatu- och VA-chefen redovisade investeringsprognos för sina avdelningar. 

VA-avdelningens investeringsprognos visar ett överskott med ca 13,5 miljoner kronor,  
varav en del av detta inte kommer att behöva utnyttjas. 

Underlag för beslut 

Prognos 4, investeringsprognos per 2011-10-31, daterat 2011-11-11, reviderad 2011-11-14. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 175 TN2011/0100 

Ekonomisk prognos 4 avseende driftbudget 2011 för Töreboda kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens upprättade prognos 4 för driftbudget 2011 
och överlämnar den till nämnden. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade prognos 4 avseende driftbudget 2011 
för tiden fram till 2011-10-31. 

Prognosen visar ett underskott med 1 265 tkr för den skattefinansierade verksamheten. 
Underskottet har ökat med ca 1 000 tkr sedan förra prognosen. 

Det är främst gatu- och fastighetsavdelningen som visar underskott. Orsakerna till under-
skottet för gatuavdelningen är bland annat lägre intäkter än förväntat. Ett resultat av att 
gatu- och parkverksamhetens uppdrag mot övriga verksamheter och mot investeringsbud-
geten minskat för gatuavdelningen. Orsakerna till underskottet för fastighetsavdelningen är 
bland annat ökade elkostnader, byte av ventilation på förskolor enligt krav från  
Arbetsmiljöverket, höga energi- och VA-kostnder på Töreboda camping på grund av ökad 
beläggning under året och att effekten av pensionsavgångar inte blir på halvårseffekt på 
grund av innestående semesterutbetalning. 

Underlag för beslut 

Prognos 4 per 2011-10-31, daterat 2011-10-31. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 176 TN2011/0100 

Ekonomisk prognos 4 avseende investeringsbudget 2011 för Töreboda 
kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens upprättade prognos 4 avseende investerings-
budget 2011 och överlämnar den till nämnden. 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat ekonomisk prognos 4 för de olika avdelningarnas pågående 
investeringsprojekt. 

Förvaltningschefen redovisade byggnadsavdelningens investeringsprognos. För projektet 
92302, Badhuset, har budgeten överskridits med ca 1,6 miljoner kronor. Överskridandet 
kan i huvudsak hänföras till mycket dåliga förhållanden för bassängen som krävt mycket 
stora reparationer och kostnader. Förvaltningen har tidigare informerat om ett förväntat 
underskott och erhållit extra medel enligt beslut i Kommunstyrelsen 2011-10-05. Detta har 
dock inte räckt till. 

Fastighets-, gatu- och VA-chefen redovisade investeringsprognos för sina avdelningar. 

Underlag för beslut 

Investeringsprojekt Töreboda kommun, prognos 2011-10-31, daterat 2011-10-31,  
revidering 2011-11-14. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 177 TN2011/0101 

Ekonomisk prognos 4 avseende driftbudget 2011 för Gullspångs  
kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens upprättade prognos 4 för driftbudget 2011 
och överlämnar den till nämnden. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade prognos 4 avseende driftbudget 2011 
för tiden fram till 2011-10-31. 

Prognosen visar ett underskott med 2 030 tkr för den skattefinansierade verksamheten. 
Underskottet har minskat från 2 065 tkr till 2 030 tkr sedan förra prognosen. 

Det är gatu- och fastighetsavdelningen som visar underskott. Orsakerna till underskottet 
för gatuavdelningen beror bland annat på att verksamheten är underbudgeterad och att  
detta förvärrats eftersom ramökning för löneökningar inte erhållits de senaste åren.  
Orsakerna till underskottet för fastighetsavdelningen kan i huvudsak hänföras till ökade 
kostnader för bostadsanpassning. 

Underlag för beslut 

Prognos 4 per 2011-10-31, daterat 2011-10-31. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 178 TN2011/0101 

Ekonomisk prognos 4 avseende investeringsbudget 2011 för Gullspångs 
kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens upprättade prognos 4 avseende investerings-
budget 2011 och överlämnar den till nämnden. 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat ekonomisk prognos 4 för de olika avdelningarnas pågående 
investeringsprojekt. 

Förvaltningschefen redovisade byggnadsavdelningens investeringsprognos.  

Fastighets-, gatu- och VA-chefen redovisade investeringsprognos för sina avdelningar. 

Underlag för beslut 

Investeringsprojekt Gullspångs kommun, prognos 4 per 2011-10-31. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 179 TN2011/0103 

Uppföljning av målstyrningsdokument, Mariestads kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av den redovisade uppföljningen och överlämnar den till 
nämnden. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2010 om mål för den tekniska verksamheten i 
övergångsmodellen i Mariestad. 

Tekniska nämnden har därefter beslutat att en uppföljning av dokumentet ska redovisas vid 
varje prognostillfälle. 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade en uppföljning av varje uppdrag i mål-
styrningsdokumentet. 

Underlag för beslut 

Skrivelsen, ”Mål för den tekniska verksamheten år 2011 i övergångsmodellen i Mariestad”. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 180 TN2011/0104 

Uppföljning av målstyrningsdokument, Töreboda kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av den redovisade uppföljningen och överlämnar den till 
nämnden. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har den 1 februari 2011 beslutat om mål för den tekniska verksamheten 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från 2010-11-29 om verksamhetsmål för åren 
2011-2013. 

Tekniska nämnden har därefter beslutat att en uppföljning av dokumentet ska redovisas vid 
varje prognostillfälle. 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade en uppföljning av varje uppdrag i mål-
styrningsdokumentet. 

Underlag för beslut 

Skrivelsen ”Kommunfullmäktiges mål för den tekniska verksamheten år 2011 i Töreboda”. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 181 TN2011/0086 

Prioritering av investeringsbudget 2012, Gullspångs kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens förslag och överlämnar det till nämnden. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen i Gullspång gjort en priorite-
ring av Tekniska nämndens tidigare förslag till investeringsbudget 2012. Syftet med denna 
prioritering var att uppfylla kravet på ett investeringstak motsvarande 4 miljoner kronor. 

T.f. förvaltningschef Leif Andersson redovisade förvaltningens förslag. Förslaget redovisar 
även avfallsavdelningens investeringar för att ge en komplett bild av investeringsvolymen. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltningschef Leif Anderssons skrivelse daterat 2011-11-09. 

 _____________________________________________________________  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 18 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 182  

Information – Besparingsåtgärder, Mariestads kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-11-10 att genomföra de åtgärder som  
föreslås i dokumentet ”Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun”. 

T.f. förvaltningschef Leif Andersson informerade om beslutet och de åtgärder som ska 
genomföras. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 

 _____________________________________________________________  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 19 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 183 TN2011/0220 

Badverksamhetens organisationstillhörighet 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att organisatoriskt inte ha något att erinra mot 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2011-09-28, att flytta badverksamheten 
från försörjningsenheten till tekniska förvaltningens fastighetsavdelning. 

 Ekonomiskt ser arbetsutskottet ett stort behov av investeringar i badverksamheten 
och förutsätter att erforderliga medel tillskjuts i samband med ett eventuellt överta-
gande. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-09-28, beslutat att överlämna förslag till ny  
organisatorisk tillhörighet för arbetsmarknadsenheten, kostverksamheten, tolkförmedlingen 
och badet. 

Förslaget från Kommunstyrelsen innebär att såväl byggnader, anläggningar och verksamhet 
avseende Badhuset och utomhusbassängen på Ekudden flyttas över till Fastighetsavdel-
ningens ansvarsområde. 

Tekniska förvaltningen instämmer i förslaget och ser samordningsvinster genom att fastig-
hetsansvaret flyttas över till fastighetsavdelningen som har kompetent organisation för att 
förvalta byggnaderna och anläggningarna. Samtidigt kan badhuspersonalen fokusera på att 
utveckla och förädla badverksamheten i badhuset och vid utomhusbassängerna. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltningschefens skrivelse daterat 2011-11-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, Ksau § 328, 2011-09-28. 

 _____________________________________________________________  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 20 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 184 TN2011/0244 

Förslag till att fördela medel från konto 2441, ”Anpassning byggnader”, 
till anpassning lokaler Kvarnstenen för hemtjänsten 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om att omföra medel från konto 2441, 
”Anpassning byggnader” till fastighetsavdelningen för anpassning av lokaler i 
Kvarnstenens syslöjdslokal för hemtjänsten. Samtidigt anpassas lokaler i huvud-
byggnaden för syslöjd. 

 Arbetet är kostnadsberäknat till ca 200 000 kronor exklusive moms. 

Bakgrund 

Hemtjänsten finns idag i externa lokaler, Lugnsäter, men kan nu få plats i Kvarnstenens 
skola i Lugnås om lokalerna anpassas. Man utnyttjar då kommunägda lokaler och  
kommunen slipper en extern hyra. 

Underlag för beslut 

T.f förvaltnings- och fastighetschefens skrivelse daterat 2011-11-08. 

 _____________________________________________________________  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 21 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 185 TN2011/0204 

Information – Ekuddens camping 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Fastighetschef Lars Johansson informerade att Nordic Camping Resort valts till ny  
arrendator för Ekuddens Camping. 

I samarbete med stadsjuristen har avtal tagits fram med en avtalstid på 15 år. Avtalet har 
skickats till Nordic Camping Resort för påseende och påskrift. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 

 _____________________________________________________________  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 22 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 186 TN2011/0216 

Information – Arrende Töreboda Camping 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Fastighetschef Lars Johansson informerade att Töreboda kommun valt ut tre intressenter 
av de inkomna anbuden som ges möjlighet att komplettera sina anbud.  

Kommunfullmäktige har i beslut Kf § 141, 2011-10-31, förvärvat fastigheten Järneberg 
6:16. Fastigheten är belägen i anslutning till Töreboda Camping och kan ge förutsättningar 
för att utveckla campingverksamheten. Med anledning av detta ska de utvalda  
intressenterna komplettera sina anbud med kostnader för detta. 

Ärendet ska efter inkomna kompletteringar behandlas vid Kommunstyrelsens samman-
träde den 14 december. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 

 _____________________________________________________________  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 23 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 187 TN2011/0245 

Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp vid Västra sko-
gen, Mariestads kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp i 
enlighet med bilagd karta. 

Bakgrund 

Detaljplanen Västra skogen, Tranvägen, Mariestads kommun (DP470) vann laga kraft 
2009-11-02. I överensstämmelse med denna plan bör verksamhetsområdet utökas. 

Underlag för beslut 

VA-chefens skrivelse daterat 2011-10-26. 

 _____________________________________________________________  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 24 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 188 TN2010/0134 

VA-strategiplan för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att stödja VA-strategiplanen och att ärendet överlämnas 
till MTG-styrgrupp för fortsatt handläggning. 

Bakgrund 

VA-strategiplanen slutredovisades 2011-11-04. Planen visar en möjlig utveckling för fram-
tida dricksvattenförsörjning, avloppsrening, saneringsområden och LIS- områden.  Planen 
bygger på ett samarbete mellan MTG-kommunerna. Mot denna bakgrund föreslås att pla-
nen fortsättningsvis ska handläggas av MTG-styrgrupp. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltnings- och VA-chefens skrivelse daterat 2011-11-08. 

 _____________________________________________________________  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 25 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 189 TN2011/0232 

Samrådsremiss: Detaljplan för Backebolet 1:29 m fl., Laxhall, Marie-
stads kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens synpunkter till  
Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunledningskontoret har begärt att få in nämndens synpunkter på remiss avseende 
detaljplan för Backebolet 1:29 m fl., Laxhall, Mariestads kommun. 

Syftet med detaljplanen är bland annat att skapa förutsättningar för utvecklad parkering för 
besökare och fiskare och kompletterande verksamheter till restaurangen. Vidare ska möj-
ligheten för övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad 
hamnkapacitet och fiskförädling prövas. 

Förvaltningen har tagit del av planen och överlämnat synpunkter. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens synpunkter daterat 2011-11-02. 

 _____________________________________________________________  

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 26 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 190 2010/TN0187 

Ändring av datum för sammanträde i tekniska nämnden och förslag till 
ett extra arbetsutskott i december månad 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att byta dag för sammanträde i december månad 
från den 13 till den 20 december. 

 Arbetsutskottet beslutar att kalla till ett extra arbetsutskott den 20 december kl. 
15.00. 

Bakgrund 

Förvaltningen föreslår en ändring av sammanträdesdag från den 13 december till den 20 
december med anledning av fastställande av budget 2012. Med anledning av detta föreslås 
det också ett extra arbetsutskott före nämnd den 20 december. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till beslut. 

 _____________________________________________________________  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 27 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 191 TN2011/0160 

Information – Nybyggnad av förskolan Kastanjen 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

T.f. förvaltningschefen informerade att Kommunfullmäktige 2011-10-31 har beslutat om 
igångsättningstillstånd för nybyggnad av förskolan Kastanjen. 

Calles Bygg AB har utsetts till entreprenör för byggnationen och byggnaden beräknas vara 
klar juni/juli nästa år. 

 _____________________________________________________________  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 28 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 192 

Handlingar att anmäla 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 280, 2011-10-05.  

Omdisponering av investeringsanslag i budget 2011. TN2010/0022 

2. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Mariestad. Tillstånd till tillgänglighetsan-

passning vid byggnadsminnet Bertha Petterssons hus. TN2011/0228 

3. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 219, 2011-10-20. Gång- och 

cykelväg Ankarvägen i Otterbäcken. TN2011/0200 

4. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 204, 2011-10-20.  

Igångsättningstillstånd avseende investeringar i Gullspångs kommun 2011. 

TN2011/0052 

 _____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-11-15 29 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

  ANSLAGSBEVIS 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2011-11-15 

Anslagsdatum 2011-11-23 Anslag tas ner 2011-12-15 

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/

