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Justerande  .........................................................................................................................................  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 212  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

 Beställarfunktion/Projektöverenskommelse. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 213 TN2012/0123 

Budget i balans, driftbudget 2013, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att förvaltningen redovisar förutsättningarna för 
budget 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström redovisade förutsättningarna för en driftbudget i balans år 
2013.  
 
Redovisningen visade 2011 års utfall i förhållande till den budgetram som tekniska nämnden 
erhållit och vilka av kostnaderna som är ”fasta” och vilka som är påverkbara. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 214 TN2012/0079 

Budget 2013 i balans, driftbudget Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att förvaltningen redovisar förutsättningarna för 
budget 2013 för Kommunstyrelsens utvecklingsutskott. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström redovisade förutsättningarna för en driftbudget i balans år 
2013.  
 
Redovisningen visade 2011 års utfall i förhållande till den budgetram som tekniska nämnden 
erhållit och vilka av kostnaderna som är ”fasta” och vilka som är påverkbara. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 215 TN2012/0124 

Budget 2013 i balans, driftbudget Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att förvaltningen redovisar förutsättningarna för 
budget 2013 för allmänna utskottet. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström redovisade förutsättningarna för en driftbudget i balans år 
2013.  
 
Redovisningen visade 2011 års utfall i förhållande till den budgetram som tekniska nämnden 
erhållit och vilka av kostnaderna som är ”fasta” och vilka som är påverkbara. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 216 TN2012/0266 

Tekniska förvaltningens organisation 2013 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna den föreslagna ändringen i tekniska 
förvaltningens organisation från 2013-01-01. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningens organisation har sedan 2008-01-01 varit indelad i följande verk-
samheter; Byggnadsavdelning, Gatuavdelning, VA-avdelning, Fastighetsavdelning, Städav-
delning och Kart- och mätavdelning. 
 
Förvaltningen har lämnat förslag om att Byggnadsavdelningens verksamhet ska ingå i Fas-
tighetsavdelningens verksamhet från och med år 2013. Förslaget redovisar fastighetsavdel-
ningens nya organisation med de medarbetare som tidigare tillhörde Byggnadsavdelningen. 

Underlag för beslut 

Organisationsschema för fastighetsavdelningen. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 217 TN2012/0152 

Information – Gestaltning Stockholmsvägen i Mariestad, etapp 1 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Projektledare Johan Bengtsson informerade om det pågående arbetet med bland annat  
utbyte av vatten och avloppsledningar på Stockholmsvägen och kommande arbeten med 
gestaltning under våren. Sträckan som berörs först är från Nygatan till Verkstadsgatan. 
 
Arbetet med utbyte av vatten och avloppsledningarna följer tidsplanen och man beräknar 
att trafiken kan komma igång igen efter vecka 50. 
 
Informationen redovisade samtidigt den beräknade kostnaden för det utformningsförslag 
som finns för Centrumdelen.  
 

Underlag för beslut 

Skrivelse från Gatuavdelningen ”Kostnader Stockholmsvägen Centrumdelen”, daterat  
2012-11-21. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 218 TN2012/0204 

Information – Motion om cykel och gångbro över Göta Kanal i  
Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda har i beslut Uu § 116, 2012-08-21, remit-
terat motion gällande cykel och gångbro över Göta Kanal samt ny placering av färjan Lina 
till Tekniska nämnden och Kommunledningskontoret för utredning och yttrande.  
 
Utredningen ska redovisa Göta Kanalbolagets synpunkter samt kostnaden för en cykel och 
gångbro. En lämplig placering av färjan Lina i Gästhamnen ska också redovisas i  
utredningen. 
 
Göta Kanalbolaget har ännu inte inkommit med synpunkter. Ärendet återkommer när 
samtliga berördas synpunkter har inkommit. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kommun 
Matz Hasselbom, gatuchef 
Åke Lindström, förvaltningschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 219 TN2011/0086 

Information – Utökning av budget 2012 med 200 tkr för förbättring av 
offentliga rummet i Gullspång och Otterbäcken 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har 2011-06-27 beslutat att de 200 tkr som ra-
men för Tekniska nämnden ökats med 2012, avsätts till att förbättra det offentliga rummet, 
gator, torg och parker i Gullspångs samhälle och i Otterbäcken. 
 
Vid tekniska nämndens sammanträde 2012-11-27 ställdes frågor kring ovanstående beslut 
och vad dessa pengar använts till.  
 
Tillskottet har använts till att förstärka skötseln av det offentliga rummet i Gullspång och 
Otterbäcken. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 220 TN2012/0131 

Upphandling av park- och städverksamheten i Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad har beslutat att park- och städverksamheterna 

ska läggas ut på entreprenad som en del i åtgärdspaketet för en långsiktigt hållbar 

ekonomi. 

Tekniska förvaltningen jobbar med att sammanställa ett förfrågningsunderlag för 

att lägga ut verksamheterna på entreprenad. 

Som en del i detta arbete har förvaltningen sammanställt för- och nackdelar, frå-

gor att överväga samt förslag för avstämning innan arbetet slutförs. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 221 TN2011/0271 

Information – VA-verksamhetsområde för Björsäters kyrkby 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har överlämnat ärende gällande VA-verksamhetsområde för 
Lugnås stationssamhälle och Björsäter kyrkby till Tekniska nämnden för åtgärd. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har därefter uppdragit till VA-avdelningen att utreda möj-
ligheten och kostnaden för utökning av verksamhetsområdet. 
 
Arbetet med att ta fram en investeringskalkyl med kostnader och att utreda vad det innebär 
för de boende och VA-avdelningen att göra detta till ett VA-verksamhetsområde pågår. 
 
Ärendet återkommer. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 222 TN2012/0231 

Samrådsremiss: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS  
Tematisk tillägg till Översiktsplan, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av remissen och förvaltningens synpunkter och beslutar att 
överlämna förvaltningens synpunkter med följande tillägg till Kommunstyrelsen: 
 
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att man beaktar möjligheterna att tillämpa nya 
tekniska lösningar som bland annat påvisats i LOVA-projektet vad gäller kretsloppsanpas-
sade lokala VA-lösningar. 

Bakgrund 

Töreboda kommun har upprättat förslag till en tematisk tillägg till översiktsplan Lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen, förkortat LIS. 
 
Syftet med planen är att lokalisera och avgränsa attraktiva och strategiskt intressanta om-
råden i strandnära lägen för att i kommunens översiktsplan ge stöd och förutsättningar för 
fortsatt planprövning och strandskyddsdispenser för en utveckling som främjar en levande 
landsbygd. 
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av samrådsremissen. 
 
VA-avdelningen har lämnat synpunkter enligt bifogad bilaga 1. Övriga avdelningar har inget 
att erinra mot samrådsremissen. 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Magnus Dimberg (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar VA-avdelningens 
synpunkter till Kommunstyrelsen med följande tillägg som svar på samrådsremissen: 
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att man beaktar möjligheterna att tillämpa nya tekniska lös-
ningar som bland annat påvisats i LOVA-projektet vad gäller kretsloppsanpassade lokala VA-lösningar. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt Dimbergs (M)  
förslag. 

Underlag för beslut 

Töreboda kommun, Kommunledningskontorets ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
LIS Tematiskt tillägg till Översiktsplan. Samrådshandling september 2012”. 
VA-avdelningens synpunkter, daterat 2012-11-22. 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Töreboda kommun, VA-avdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 223 TN2012/0155 

Tekniska nämndens mål för 2013 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström redovisade förslag till mål för tekniska nämndens verk-
samheter år 2013. De föreslagna målen gäller för samtliga kommunerna i MTG-samarbetet. 
 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 224 TN2012/0264 

Beställarfunktion – projektöverenskommelse 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav 2012-11-27 förvaltningen i uppdrag att redovisa dokument för pro-
jektöverenskommelse för beredning i arbetsutskottet och att dokumentet efter beredning i 
arbetsutskottet skickas på remiss till kommunerna inom MTG-samarbetet för inlämnande 
av synpunkter. 
 
Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för vidare handläggning och beslut. 

Underlag för beslut 

Muntlig information. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 225  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 170, 2012-10-29. Ersättarnas 
tjänstgöring i nämnder och styrelser.  

2. Protokoll från fullmäktige i Mariestad, Kf § 167, 2012-10-29. Medborgarförslag om 
att sänka torgavgifterna. TN2012/0168 

3. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 267, 2012-11-07. Förslag på åt-
gärder från de verksamheter som redovisade underskott i delårsrapporten. 
TN2012/0102 

4. Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden MTG, Mbn § 150,  
2012-11-08. Mariestad Gamla Staden 6.1 – Gestaltning av Nya torget. 
TN2012/0250 

5. Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden MTG, Mbn § 148,  
2012-11-08. Mariestad Gamla Staden 6.1 – Ansökning om rivningslov för kiosk på 
Nya torget. 

6. Beslut från Miljö- och byggnadsförvaltningen, daterat 2012-11-19. Beslut med an-
ledning av anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel på Vänerhofs, Le-
kevi, Norra Vägens och Ullervads IP, Mariestads kommun. TN2012/0253 

 

 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 226  

Information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Tvärpolitisk beredningsgrupp för framtida skolstruktur 

Kommunstyrelsen arbetsutskott har 2012-11-15 beslutat att tillsätta en tvärpolitisk bered-
ningsgrupp för att bereda frågan om framtida lokalisering och lokalstruktur för kommande 
F-6 skolor. Gruppen ska bestå av Kommunstyrelsens arbetsutskott, Barn- och utbildnings-
nämndens presidium och tre ledamöter i tekniska nämnden från Mariestad.  
 
 
 ______________________________________________________  

Handläggning av politiska frågeställningar som ska lyftas på arbetsutskottet 

För att minska tillkommande ärenden vid tekniska nämndens arbetsutskott påmindes leda-
möterna om att ärenden som ska behandlas på arbetsutskottet ska meddelas till ordföran-
den. Ordföranden ska fått ärendena till sig senast en vecka innan sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-12-04 
 
Anslagsdatum 2012-12-12 Anslag tas ner 2013-01-04 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


