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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 257 

Godkännande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 258 TN 2013/55 

Uppföljning av mål för Tekniska nämnden efter prognos 4 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden överlämnar uppföljningen av nämndens mål för år 2014. 

Bakgrund 

Nämnden ska vid varje prognostillfälle redovisa en bedömning av om beslutade mål kom-
mer att uppnås. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
Dokumentet uppföljning av tekniska nämndens mål år 2014. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Kvalitetschef Maria Torp) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 259 TN 2014/22 

Uppföljning prognos 4, driftbudget Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads 
kommun. 
 
Prognosen innebär ett totalt budgetöverskott med ca 300 000 kr för den skattefinansierade 
verksamheten. 
 
VA-verksamheten beräknas följa budget. 
 
Beslutad åtgärdsplan (efter prognos 3) återtas. 
 
Avvecklingen av förskolan Granaten beräknas kosta netto 1 660 000 kronor under inneva-
rande år. 
 
Avveckling av förskolan Svampen beräknas kosta 400 000 kronor under innevarande år. 
Merparten av kostnaden tillkommer under år 2015. 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för Ut-
vecklingsutskottet. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads 
kommun. 
 
I föregående prognos redovisades en budgetöverskridande vilket föranledde att en åtgärds-
plan beslutades på föregående nämndsmöte. Prognos 4 innebär att alla eller merparten av de 
beslutade åtgärderna kan återtas. Skälet till budgetöverskottet är framförallt att fastighets-
verksamheten redovisar ett överskott till följd av lägre energikostnad och lägre underhålls-
kostnad än planerat. 

Underlag för beslut 

Tjänstskrivelse verksamhet teknik. 
Prognos 4 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 260 TN 2014/22 

Uppföljning prognos 4, investeringsbudget Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget samt 
exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett budgetunderskridande 
för tekniska nämndens investeringsbudget respektive ett budgetöverskridande med  
ca 7 600 000 kronor för exploatering.  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att redovisa budgetun-
derskridandet för tekniska nämndens investeringsbudget på tekniska nämndens samman-
träde den 11 november. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, au-
gusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i Ma-
riestads kommun. 
 
Avvikelserna beror i huvudsak på att flera projekts genomförande tar tid av olika skäl samt 
att intäkter i exploateringsbudgeten kommer senare. 
 
Större avvikelser i investeringsbudgeten är riktat fastighetsunderhåll, va-ombyggnaden i Ma-
riakorset, tillgänglighetsanpassning vid gågatan samt Jubileumsteatern (täcks av anslag för år 
2015). 
 
Större avvikelser i exploateringsbudgeten är Västra skogen, Sjöstaden, Sjölyckan, Hinds-
bergsområdet samt Laxhall. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
Prognos 4 år 2014 för tekniska nämndens investeringsbudget samt exploateringsbudget i 
Mariestads kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad)(Ekonomienheten Mariestad) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 261 TN 2014/21 

Uppföljning prognos 4, driftbudget Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda 
kommun.  
 
Prognosen innebär ett totalt budgetöverskott med ca 1 200 000 kr för den skattefinansi-
erade verksamheten, varav ca 150 000 kr avser bostadsanpassning. 
 
VA-verksamheten beräknas ge ett underskott med ca 310 000 kronor exklusive kapitalkost-
nader. Inklusive kapitalkostnader (bokförs i Töreboda) bedöms VA-verksamheten ge ett 
överskott. 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för Ut-
vecklingsutskottet. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda 
kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
Prognos 4 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 262 TN 2014/21 

Uppföljning prognos 4, investeringsbudget Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töre-
boda kommun. Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt ca 17 000 000 kro-
nor. 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i Tö-
reboda kommun. 
 
Avvikelsen beror i huvudsak på att flera projekts genomförande tar tid av olika skäl. Större 
avvikelser är Centralskolan (skolutredning mm), omklädningsrum Töreshov (slutförs 2015), 
energisparåtgärder (åtgärdsförslag utvärderas), Moholms skola, Centralkök (köksutredning), 
gång- och cykelvägar i Moholm (Trafikverket). 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
Prognos 4 år 2014 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 263 TN 2014/20 

Uppföljning prognos 4, driftbudget Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs 
kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett budgetöverskridande med 
totalt ca 100 000 kronor. Överskridandet härrör från gatuverksamheten samt bostadsan-
passningsverksamheten. Exklusive bostadsanpassning redovisar nämnden ett överskott på 
65 000 kr. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett budgetöverskidande med ca 560 
000 kronor bl. a till följd av kostnader för tillståndsansökningar och lägre intäkter än budge-
terat. Kostnaderna inom produktionen är lägre än budgeterat. 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för All-
männa utskottet. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs 
kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
Prognos 4 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 264 TN 2014/20 

Uppföljning prognos 4, investeringsbudget Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gull-
spångs kommun. Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt ca 1 000 000 
kronor. 

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i 
Gullspångs kommun. 
 
Prognosen inkluderar kommunfullmäktiges beslut angående ny förskola (3 000 000 kr). 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
Prognos 4 år 2014 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 265 TN 2014/192 

Svar på den övergripande granskningen av Tekniska nämnden år 
2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden yttrar sig enlighet med i ärendet upprättat svar. 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet.  
 
Mariestads kommuns revisorer har i rapport ”Övergripande granskning av Tekniska nämn-
den år 2014” redovisat synpunkter och kommentarer på den enkät som skickats ut till samt-
liga ordinarie ledamöter i nämnden. Revisorerna har översänt rapporten till tekniska nämn-
den med önskemål om svar senast den 30 november.  
 
Syftet med den övergripande granskningen har bland annat varit att bedöma om nämnden 
har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god 
struktur och om det finns inbyggda kontroller i arbetet. 

Underlag för beslut 

Rapport ”Övergripande granskning av tekniska nämnden år 2014”. 
Presentation övergripande granskning. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Revisionen Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 266 TN 2011/00071 

Tilläggsfinansiering av gång- och cykelväg mellan Hjälstads kyrka 
och Moholm 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag tillbeslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen och föreslår kommunstyrelsen att teckna 
tilläggsavtal för genomförandet av gång och cykelvägen samt besluta om tilläggsfinansiering 
för genomförande under 2015. 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger tekniske chefen i uppdrag att upprätta en kalkyl för 
utförande i egen regi till tekniska nämnden sammanträde den 11 november.  

Bakgrund  

Mellan Trafikverket Region Väst och Töreboda kommun har genomförandeavtal träffats 
om att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 201 mellan Parkgatan och Hjälstad Kyrka. 
Tidigare avtal har tecknats om genomförande i två etapper: Parkgatan-Hjälstadvägen samt 
Hjälstadvägen–Hjälstad Kyrka.  
 
Ett kompletterande avtal till ovanstående avtal är framtaget föranlett av ökade kostnader för 
projekten. Kostnadsökningen är 2 miljoner varav kommunens del är 1 miljon. 
 
Vägplanen för projektet är klar och under förutsättning att tilläggsavtal tecknas kan gång- 
och cykelvägen byggas under 2015. 

Behandling på sammanträdet 

Magnus Dimberg (M) tillstyrker verksamhet tekniks förslag till beslut med tilläggsyrkande 
att tekniska nämndens arbetsutskott ger tekniske chefen i uppdrag att upprätta en kalkyl för 
utförande i egen regi till tekniska nämnden sammanträde den 11 november. 
 
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson tar upp verksamhet tekniks förslag till beslut 
samt Dimbergs (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 267 TN 2014/431 

Information om genomförande av upprustning av gång- och cykelväg 
till Ullervad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen 

Bakgrund  

Gatuavdelningen har under hösten beviljats igångsättningstillstånd för upprustning av gång- 
och cykelvägen från Sandbäcksrondellen till Ullervad. 
 
För att få bättre bärighet i cykelvägen har en åtgärdsplan tagits fram. 
 
Åtgärdsplanen innebär att kantskärning, dikning och byte av vägtrummor utförs. 
Den gamla trasiga asfalten rivs och överbyggnaden förstärks med ett bärlager av krossad 
asfalt. Till våren utförs en försegling eller toppbeläggning. 
 
Under byggtiden leds cykeltrafiken över Sund för att minska antalet gående och cyklister i 
vägbanan.  
 
Byggstart under november. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 268 TN 2014/571 

Lokala trafikföreskrifter om laddplats på Gamla torget 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter beträffande laddplats. 
 
att meddela följande lokala trafikföreskrifter, enligt bilaga med ärendenummer 1493-
2014-00122. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik anlägger laddplats på Gamla torget i Mariestad, en bra placering för de 
som besöker Mariestad eller för de som arbetar i centrum.  
 
Kostnaderna för laddpollare och elförbrukning sponsras av VänerEnergi. 
 
Planering pågår, för ytterligare ladd platser, i närheten av centrumkärnan. 
 
Beslut om lokala trafikföreskrifter krävs för denna ändamålsplats. 
 
Yttrande 
Polismyndigheten i Västra Götaland har tillstyrkt ärendet, daterat 2014-10-20. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik.  
Bilaga 1493-2014-00122 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 269 TN 2014/572 

Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet på Stockholmsvä-
gen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 
 
meddela lokala trafikföreskrifter på Stockholmsvägen, enligt bilaga med ärendenummer 
1493 2014-00014. 

Bakgrund 

Lillängsskolan har inkommit till Tekniska nämnden med en begäran om begränsad hastig-
heten på del av Stockholmsvägen på sträckan Madlyckevägen – Ladukärrsvägen. Målet är 
att uppnå en bättre och säkrare trafikmiljö vid skolan. 
 
Detta förslag omfattar, efter avstämning med tekniska nämndens arbetsutskott, en kortare 
sträcka mellan Madlyckevägen – Snickaregatan. 
 
Yttrande 
Polismyndigheten i Västra Götaland har tillstyrkt ärendet, daterat 2014-10-20. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
Bilaga 1493 2014-00014. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 270 TN 2014/254 

Parkeringsavgifter i Mariestads centrum 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att parkering ska vara avgiftsfri på lördagar 
och de första 30 minuterna måndag-fredag samt i övrigt behålla nuvarande parkeringsavgift 
på 10 kr/timma. 

Bakgrund 

I Mariestads stadskärna är parkeringsplatserna avgiftsbelagda måndag-lördag för att öka cir-
kulationen på parkeringsplatserna, vilket torde främja tillgänglighet och handel. 
Avgifter för parkering i centrum ska också bidra till att finansiera underhåll och anläggning 
av nya parkeringsplatser. 
 
Under sommaren 2013 genomfördes en provperiod med helt avgiftsfri parkering på lörda-
gar samt 30 minuter avgiftsfri parkering på vardagar, måndag-fredagar. Provperioden anses 
positiv och ska bli permanent. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2014-05-28 § 312 att återremittera ärendet för att 
kompletteras med en sammanställning över kostnader/inkomstborfall för driftstörningar 
samt en redogörelse för gällande parkeringsavgifter för kommunen. 
 
Sammanställning över kostnader/inkomstbortfall för driftstörningar kan inte göras med 
rimlig noggrannhet varför ingen sammanställning redovisas. 
 
Parkeringsavgifter för avgiftsbelagda parkeringsplatser i kommunen är 10 kr/timme samt 
140 kr/dygn för husbilparkering (+25 kr/dygn för el). 
 
För att nya lokala trafikföreskrifter om parkering, vilka meddelas av tekniska nämnden, ska 
gälla, måste fullmäktige i Mariestads kommun ta ett nytt beslut om avgifter. 

Behandling på sammanträdet 

Evert Eklind (MAP), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Björn Nilsson (S), Peter Gra-
nath (S) och Magnus Dimberg (M) tillstyrker verksamhet tekniks förslag till beslut 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 271 TN 2013/255 

Gatubelysning i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget ytt-
rande. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda (Ks § 302/14) föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut 
om att avsätta 80 000 kr i 2015 års budget till utökad gatubelysning. De gatulampor som 
släcks kl. 21.00 ska vara tända till kl. 22.00 och de gatulampor som släcks kl. 22.00 ska vara 
tända till kl. 23.00.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
Protokollsutdrag Ks § 302/14 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 16 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 272 TN 2014/205 

Omdisponering av investeringsmedel för byggnation av omkläd-
ningsrum vid Töreshov, Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att omdisponera 1 000 000 kr av investe-
ringsmedel från projektnummer 92507 Älgarås servicehus – panna, till projektnummer  
923 03 Töreshov ombyggnad omklädningsrum.  

Bakgrund 

Investering avseende omklädningsrum i Töreshov kommer att bli ca  
1 000 000   kr dyrare än budgeterat, och därför föreslår verksamhet teknik att 1 000 000 kr 
omdisponeras från investeringen rörande ny pannanläggning i Älgarås. Pannanläggningen i 
Älgarås kommer att bli mer än 1 000 000 kr billigare än bugeterat, bl. a därför att kulverten 
inte renoveras och inte kommer att behövas i framtiden. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Fastighetschef Bo Theorén) 

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 17 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 273 TN 2014/573 

Omdisponering av investeringsmedel för elsäkerhetåtgärder vid Mo-
holms skola 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 109 000 kr till projektet 92612 Moholms skola elsäker-
hetsåtgärder, från projektet 92602 Elsäkerhet samtliga fastigheter. 

Bakgrund 

På grund av brandrisken byts den invändiga belysningen ut, på skolan, mot en mer driftssä-
ker och energieffektiv modell. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Fastighetschef Bo Theorén) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 274 TN 2014/573 

Omdisponering av investeringsmedel för elsäkerhetsåtgärder vid Ki-
lenskolan i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar 303 000 kr till ett elsäkerhetsprojekt vid Kilenskolan, från 
projektet 92602 Elsäkerhet samtliga fastigheter. 

Bakgrund 

På grund av brandrisken byts den invändiga belysningen ut, på skolan, mot en mer driftssä-
ker och energieffektiv modell. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Fastighetschef Bo Theorén) 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 275 TN 2014/574 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt 96027, golvbelägg-
ning Skagersvik 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar VA-avdelningen igångsättningstillstånd för projekt ”96027 
Golvbeläggning Skagersvik”. 

Bakgrund 

Golvbeläggningen i delar av Skagersviks vattenverk behöver renoveras för att lättare kunna 
hållas rent och därmed säkerställa god vattenkvalitet. 
 
Projektet beräknas totalt till 120 000 kr och har beviljats genom beslut i kommunstyrelsen 
2014-04-10 § 106. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 276 TN 2014/575 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt 96028 blåsmaskin till 
Gullspångs avloppsreningsverk 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar VA-avdelningen igångsättningstillstånd för projekt ”96028 
Blåsmaskin Gullspångs avloppsreningsverk”. 

Bakgrund 

Blåsmaskinen i Gullspångs avloppsreningsverk är sliten vilket medför minskad effektivitet 
och risk för oplanerat driftstopp. En modern blåsmaskin är betydligt effektivare vilket inne-
bär en förbättrad process till en lägre energiförbrukning. 
 
Projektet beräknas totalt till 200 000 kr och har beviljats genom beslut i kommunstyrelsen 
2014-04-10 § 106. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 21 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 277 TN 2014/576 

Begäran om igångsättningstillstånd av projekt 96035 Gårdsjö byte 
rörgalleri 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar VA-avdelningen igångsättningstillstånd för projekt ”96035 
Gårdsjö byte rörgalleri”. 

Bakgrund 

För att permanent montera UV-ljus och i övrigt driftförbättra vattenverket måste det göras 
en ombyggnad av rörgalleriet. 
 
Projektet beräknas totalt till 110 000 kr och har beviljats genom beslut i kommunstyrelsen 
2014-04-10 § 106. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 278 TN 2014/577 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt byte inloppspumpar i 
Hova avloppsreningsverk 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar VA-avdelningen igångsättningstillstånd för projekt ”Byte in-
loppspumpar” i Hova avloppsreningsverk. 

Bakgrund 

Inloppspumparna i Hova avloppsreningsverk är ålderstigna och slitna. De behöver bytas ut 
för att minska risken för ett oplanerat driftstopp, som skulle kunna vara under en längre 
period på grund av att reservdelar saknas eller är att det är lång leveranstid på dem. 
 
Projektet beräknas totalt till 60 000 kr och har beviljats genom beslut i kommunstyrelsen 
2014-04-10 § 106. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 279 TN 2014/578 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt 1736 Tidans pump-
station inklusive nytt bräddavlopp 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar VA-avdelningen igångsättningstillstånd för projekt 1736 Tidans 
pumpstation inklusive nytt bräddavlopp. 

Bakgrund 

Vid större regnmängder har Tidans pumpstation vid ån Tidan svårt att hinna med att 
pumpa vilket får till följd att området kring Ekudden blir översvämningsdrabbat. En mindre 
ombyggnation av pumpsystemet kan kapacitetsöka stationen. 
 
Projektet beräknas kosta 100 000 kr, vilket har omdisponerats av Tekniska nämnden vid 
sammanträdet 2014-05-06, § 107. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 280 TN 2014/436 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt 1721 VA-sanering 
Åvägen, Ullervad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för projekt 1721 VA-sanering Åvägen, Ullervad. 

Bakgrund 

Projektet är en fortsättning av saneringen som påbörjades 2013, då ledningarna uppströms 
Åvägen byttes genom schaktning. Spillvattenledningen är i dåligt skick, på grund av 
svavelväteangrepp. Det är mycket vanligt på ledningar där en tryckledning övergår i självfall.  
Berörda ledningar ligger besvärligt till i trädgårdar söder om Åvägen i Ullervad, mellan hu-
sen och ån Tidan. Därför är det inte möjligt att gräva för att byta dem. Istället ska ledning-
arna relinas, vilket innebär att en plast-”strumpa” dras in i ledningen, blåses upp och härdas. 
På så sätt får ledningarna ett skick som jämförs med nyskick. 
 
Projektet beräknas kosta totalt 1 500 000 kr vilket har avsatts på kommunstyrelsens sam-
manträde 2014-10-13 (KS § 202). 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 281 TN 2013/226 

Information om senareläggning av VA-sanering och ombyggnad i 
och kring Mariakorset 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen om senareläggning av VA-sanering och 
ombyggnad i och kring Mariakorset. 

Bakgrund  

Ombyggnaden av Stockholmsvägen, mellandelen har pågått sedan v.12 med första del-
sträckan färdigställd innan semesteruppehållet. Andra etappen av omgestaltningen var tids-
beräknad att vara klar v.46. VA-sanering och återställning av Mariakorset var planerat att ta 
ytterligare två till tre veckor. 
 
Verksamhet teknik har beviljats igångsättningstillstånd för VA-sanering och återställning av 
Mariakorset under förutsättning att extra personal- och tidsresurser i form av skiftarbete 
och helgarbete används för att forcera arbetet och korta byggtiden. 
 
Arbetet är komplext och kräver personal med flerårig erfarenhet från VA-saneringsarbete. 
En förändring där genomförandetiden kortas skulle innebära att andra inplanerade arbeten 
åt kommunen måste prioriteras bort av entreprenören för att frigöra resurser. 
En också tidigare övervägd nackdel med att utföra arbetet i oktober och november är att 
risken för tjäle är avsevärd och att fullgod återpackning inte kan garanteras, varför återställ-
ning av cirkulationsplatsen var planerad till våren.  
 
När arbetet tillfälligt avbryts väster om Mariagatan på grund av tjälrisken samt för att på ett 
bättre sätt skapa förutsättningar för den forcering av arbetet, som beskrivs i beslutet, finns 
en högre risk för vattenläckor. Den gamla vattenledningen är i drift på den omgestaltade 
sträckan Milstensgatan-Mariagatan. Ledningen är gammal och med det en högre risk för 
vattenläckor. Den gamla huvudvattenledningen tas inte ur bruk förrän arbetet passerat 
korsningen.  
 
Verksamhet teknik har med bakgrund av ovanstående beslutat att arbetet med ombyggna-
den skjuts upp till våren för att bättre kunna planera ett snabbare genomförande. Till våren 
kan cirkulationsplatsen återställas direkt och ytterligare avstängningar undvikas. 
Arbetet avbryts inför vintern under v.44 och Stockholmsvägen kan öppnas för trafik v.45. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 282 TN 2014/139 

Yttrande – detaljplan för Gastorp 6:1 m.fl. Töreboda kommun, 
granskning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar yttra sig enligt upprättat underlag från va-avdelningen och gatuav-
delningen. I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra. 

Bakgrund 

Töreboda kommun har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för Gastorp 6:1 m.fl. 
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Planen syftar till att överföra mark från parkmark till kvartersmark för bostäder. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
Kommunstyrelsen Töreboda 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 27 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 283 TN 2014/324 

Yttrande – detaljplan för Radbyn Mariestads kommun, granskning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

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

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
Kommunstyrelsen Mariestad 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 28 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 284 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 
1. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om igångsättningstillstånd för genom-

förande av energieffektiviseringsprojektet EPC. 
(Dnr TN 2014/162) 

2. Från kommunstyrelsen i Töreboda om moduler vid Kilenskolan. 
(Dnr TN 2014/498) 

3. Från kommunstyrelsen i Töreboda om lokaler för SFI. 
(Dnr TN 2014/497) 

4. Från revisorerna i Mariestads kommun om svar på tekniska nämndens yttrande över 
granskning om dricksvattenförsörjning. 
(Dnr TN 2014/56) 

5. Från kommunstyrelsen i Gullspång om återremiss av motion gällande vassbekämpning i 
Otterbäcksviken och rensning av sundet mellan Storön och Anneholmen. 
(Dnr TN 2012/234) 

6. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda om återkoppling av trygghets-
vandring i Älgarås. 
(Dnr TN 2014/41) 

7. Från kommunstyrelsen i Mariestad om åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet 
med anledning av underskott i prognos 3. 
(Dnr TN 2014/22) 

8. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om godkännande av förstudie för del 
av Alhagen. 
(Dnr TN 2014/71) 

9. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om igångsättningstillstånd för omdi-
mensionering av dagvattenledning i Björnslyckevägen i Lugnås. 
(Dnr TN 2014/255) 

10. Från kommunstyrelsen i Töreboda om utvecklingsplan för lekplatser i Töreboda kom-
mun. 
(Dnr TN 2014/519) 

11. Från kommunstyrelsen i Töreboda om moduler till fritidshem vid Björkängsskolan. 
(Dnr TN 2014/518) 

12. Från kommunstyrelsen i Töreboda om tillfällig förskoleverksamhet så kallad sluss i Tö-
reboda och Moholm. 
(Dnr TN 2014/517) 

13. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om igångsättningstillstånd för VA-
sanering av Mariakorset. 
(Dnr TN 2013/226) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 29 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 284 (forts.) 

14. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om igångsättningstillstånd för pick-
nick-parken i universitetsparken. 
(Dnr TN 2014/465) 

15. Från kommunfullmäktige i Mariestad om kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 
2015. 
(Dnr TN 2014/421) 

16. Från kommunfullmäktige i Mariestad om medborgarförslag om uppröjning längs Tidan. 
(Dnr TN 2014/354) 

17. Från kommunfullmäktige i Mariestad om gestaltningsprogram för Gärdesparken. 
(Dnr TN 2014/524) 

18. Från kommunfullmäktige i Mariestad om medborgarförslag om belysning på Tranvägen. 
(Dnr TN 2014/93) 

19. Från kommunfullmäktige i Mariestad om medborgarförslag om tydligare skyltning vid 
och till ställplatserna för husbilar på hamnplan. 
(Dnr TN 2014/353) 

20. Från kommunstyrelsen i Mariestad om begäran från tekniska nämnden om att omdis-
ponera investeringsmedel från kommunstyrelsens pott till förfogande. 
(TN 2013/173 m.fl.) 

 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 30 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 285 

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet teknik 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Trafiksituation på Marieforsleden 

Uppdrag att se till att fotgängare och cyklister  ej korsar Marieforsleden vid obevakade 
övergångar. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Teknisk chef Åke Lindström 

Domarringen på Marieforsleden 

Uppdrag att se över domarringarna vid Marieforsleden som börjat växa igen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Teknisk chef Åke Lindström 

Felanmälan inom fastighetsverksamheten i MTG 

Uppdrag att redovisa hur felanmälan inom fastighetsverksamheten i MTG fungerar. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Fastighetschef Bo Theorén 

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 31 
 2014-11-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 286 

Aktuell information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Följande aktuell information lämnades på sammanträdet: 

- Energi- och klimatrådgivning samt energistrategiskt arbete. 
- Stängning av rum på Kornknarrens förskola i Töreboda. 

 ______________________________________________________  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-11-04 
 
Anslagsdatum 2014-11-07 Anslag tas ner 2014-12-01 
 
Förvaringsplats för protokollet  Verksamhet teknik 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


