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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 222 

Godkännande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 223 TN 2013/173, 2014/245/246/255/436 

Återtagande av tidigare beslut gällande omdisponering av investe-
ringsmedel respektive begäran om ytterligare investeringsmedel 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden återtar tidigare beslut gällande begäran om omdisponering av investe-
ringsmedel gällande: 
 

 600 tkr från projekt 2472 Vadsboskolan – upprustning till projekt 2490 Ekuddens ute-
bad renovering, etapp 2 
 

 700 tkr från projekt 2474 Vadsboskolan – byte äldre takpapp till projekt 2050 Lekplats 
Karlsholme 

 

 200 tkr från projekt 2500 Gator (ram) till projekt 2058 Parkering vid Bror Kronstrands 
gata 

 

 300 tkr från projekt 2500 Gator (ram) till projekt 2057 Spolplatta i hamnen 
 

 400 tkr från projekt 2503 Park (ram) till projekt 2024 Upprustning lekplatser 
 

 100 tkr från projekt 2503 Park (ram) till projekt 2056 Brygga vid Lindökroken 
 

samt att återta tidigare begäran om ytterligare investeringsmedel 
 

 600 tkr för projekt 2490 Ekuddens utebad renovering, etapp 2 
 

 1 200 tkr för projekt 1717 Björnslyckevägen Lugnås (VA) 
 

 1 500 tkr för projekt 1721 Omläggning av VA, Åvägen Ullervad 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har tidigare fattat beslut om att begära att kommunstyrelsen ska fatta 
beslut om att omdisponera investeringsmedel utifrån att nämndens möjlighet att omdispo-
nera investeringsmedel begränsas till maximalt 60 pbb/år enligt de ekonomiska styrprinci-
perna.  
 
Tekniska nämnden ska själv omdisponera från nämndens ramar till specifika projekt då 
detta inte räknas in i begränsningen, samt i första hand begära omdisponering från kom-
munstyrelsens pott till förfogande. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 223 (forts.) TN 2013/173, 2014/245/246/255/436 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik 
 ______________________________________________________  

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 224 TN 2014/246 

Omdisponering av investeringsmedel  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera följande investeringsmedel: 
 

 200 tkr från projekt 2500 Gator (ram) till projekt 2058 Parkering vid Bror Kronstrands 
gata (Östra Järnvägsgatan) 
 

 300 tkr från projekt 2500 Gator (ram) till projekt 2057 Spolplatta i hamnen 
 

 400 tkr från projekt 2503 Park (ram) till projekt 2024 Upprustning lekplatser 
 

 100 tkr från projekt 2503 Park (ram) till projekt 2056 Brygga vid Lindökroken 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har tidigare fattat beslut om att begära att kommunstyrelsen ska fatta 
beslut om att omdisponera investeringsmedel för dessa projekt då nämndens möjlighet att 
omdisponera investeringsmedel begränsas till maximalt 60 pbb/år enligt de ekonomiska 
styrprinciperna.  
 
Då begränsningen inte gäller omdisponeringar från nämndens ramar till specifika projekt 
ska Tekniska nämnden själv besluta om omdisponeringar från ramar till specifika projekt. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik 
 ______________________________________________________  

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 225 TN 2014/445 

Omdisponering av investeringsmedel (laddningsstolpe Gamla torget) 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera följande investeringsmedel: 
 

 50 tkr från projekt 2501 Gång- och cykelvägar (ram) till projekt ”Laddstolpe Gamla tor-
get”. 

Bakgrund 

Laddstolpe för elfordon har monterats utanför stadshusets entré och ska enligt uppdrag 
flyttas ut på Gamla torget. Platsen blir på norra delen ovanför platserna för rörelsehindrade. 
 
Vänerenergi har finansierat laddstolpen. Installation på torget är beräknad till ca 50 tkr inkl. 
eventuell schaktbevakning från Länsstyrelsen. 
 
Den ökade driftkostnaden finansieras inom tekniska nämndens budget. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik 
 ______________________________________________________  

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 226 TN 2013/173, 2014/255/286/436 

Begäran att investeringsmedel omdisponeras från kommunstyrel-
sens pott till förfogande 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden förslår att kommunstyrelsen beslutar att omdisponera totalt    2 490 tkr 
av investeringsmedel från kommunstyrelsens pott till förfogande (hela den resterande pot-
ten) till följande projekt: 
 

 600 tkr till projekt 2490 Ekuddens utebad renovering, etapp 2 
 

 700 tkr till projekt 2050 Lekplats Karlsholme 
 

 1 190 tkr till projekt 1721 Omläggning av VA Åvägen Ullervad (VA) som delfinansie-
ring 

 
samt  
 
• 310 tkr från projekt 2472 Vadsboskolan – upprustning till projekt 1721 Omläggning av 

VA, Åvägen Ullervad som delfinansiering 
 

• 400 tkr från projekt 2472 Vadsboskolan – upprustning till projekt 1717 Björnslyckevä-
gen Lugnås (VA) som delfinansiering 
 

• 800 tkr från projekt 2474 Vadsboskolan byte äldre takpapp till projekt 1717 Björnslyck-
evägen Lugnås (VA) som delfinansiering 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har tidigare i första hand förväntas omdisponera investeringsmedel från 
de ramar och projekt som nämnden ansvarar för, i andra hand begära omdisponering från 
kommunstyrelsens pott till förfogande och i tredje hand äska ytterligare investeringsmedel 
från kommunfullmäktige. 
 
I nuläget har detta ändrats så att omdisponeringar från nämndens egna projekt ska undvikas 
så länge kommunstyrelses pott till förfogande kan finansiera tillkommande behov. Kom-
munstyrelsens pott till förfogande räcker dock inte till för att finansiera samtliga projekt var-
för omdisponering föreslås från två av tekniska nämndens projekt. Även tilläggsbudget äs-
kas i ett separat beslutsförslag. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik 
 ______________________________________________________  

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 227 TN 2014/166 

Information/diskussion om hastighetssänkning i Otterbäcken 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott informerades 2014-03-26 § 59 om planerna att begränsa 
hastigheten i första hand under sommarmånaderna juli-september i orterna Otterbäcken, 
Sjötorp och Moholm. 
 
Begräsning av hastighet pågår i Sjötorp och Moholm. I Otterbäcken har provperioden av-
brutits för vidare diskussion med berörda parter.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Trafikingenjör Eva Berdenius 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 228 TN 2014/461 

Lokala trafikföreskrifter om parkering- förbud att parkera på Kabyss-
vägen i Otterbäcken 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till verksamhet Teknik för att vi-
dare utreda och förtydlig förutsättningar för lokala trafikföreskrifter om parkering på Ka-
byssvägen i Otterbäcken. 

Bakgrund 

En vändplats på en gata bör vara reglerad så att bilister inte använder platsen för parkering. 
Det är av vikt att en mindre återvändsgata erhåller ett förbud att parkera så att bilister kan 
vända och köra tillbaka utan att någon incident inträffar. 
 
Yttrande 
Polismyndigheten i Västra Götaland har tillstyrkt ärendet, daterat 2014-04-04. 

Behandling på sammanträdet  

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras till verksamhet 
Teknik för att vidare utreda och förtydliga förutsättningar för lokala trafikföreskrifter om 
parkering på Kabyssvägen i Otterbäcken. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) ställer frågan om återremiss mot att ärendet ska avgöras på 
dagens sammanträde och finner att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återremit-
tera ärendet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik / Gatuavdelningen. 
Bilaga med ärendenummer 1447 2014-00005. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Trafikingenjör Eva Berdenius 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 229 TN 2014/462 

Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik motordrivet fordon – på 
del av Västra Grevilligatan i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar om förbud mot trafik med motordrivet fordon på del av Västra 
Grevilligatan i Mariestad. 
 
att meddela lokala trafikföreskrifter på Västra Grevilligatan, enligt bilaga med ärende-

nummer 1493-2014-00037 

Bakgrund 

Västra Grevilligatan är en gata som blivit genväg för många trafikanter. Boende klagar på 
buskörning och störande trafik. För att åstadkomma en bättre trafikmiljö föreslås del av be-
rörd gata stängas av för genomfart.  
 
Yttrande 
Polismyndigheten i Västra Götaland har tillstyrkt ärendet, daterat 2014-04-03. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
Bilaga med ärendenummer 1493 2014-00037. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 230 TN 2014/463 

Lokala trafikföreskrifter gällande stannade och parkering på Hollän-
daregatan, Grangärdesgatan och Industrigatan i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter gällande stannande och parkering på 
följande gator i Mariestad tätort: 
 
Holländaregatan, Grangärdesgatan och Industrigatan. 
 
att meddela lokala trafikföreskrifter på Holländaregatan, enligt bilagor med ärende-

nummer 1493 2013-00137 
 
att    upphäva följande lokala trafikföreskrift, beslut 1493 2011-00031, avseende förbud 

att parkera på Holländaregatan 
 
att meddela lokala trafikföreskrifter på Grangärdesgatan, enligt bilaga med ärendenum-

mer 1493 2014-00019 
 
att meddela lokala trafikföreskrifter på Industrigatan, enligt bilaga med ärendenummer 

1493 2014-00121 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet Teknik i uppdrag att utreda möjlighet till 
uppställningsplatser för de trafikanter som påverkas av beslut om lokala trafikföreskrifter 
gällande stannade och parkering på Holländaregatan, Grangärdesgatan och Industrigatan i 
Mariestad. 

Bakgrund 

På samtliga gator eller parkeringsplatser finns problem av något slag och dessa bör regleras 
för att uppnå bättre trafikförhållanden. 
 
Yttrande 
Polismyndigheten i Västra Götaland har inlämnat yttrande 2014-03-11, i vilket ärendet till-
styrktes. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
Bilagor med ärendenummer 1493 2013-00137, 1493 2011-00031, 1493 2014-00019,  
1493 2014-0121. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: (Trafikingenjör Eva Berdenius) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 231 TN 2014/464 

Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera – stannande och par-
kering på Stora Bergsgatan och Börstorpsgatan i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter gällande stannande och parkering på 
följande gator i Töreboda: 
 
att meddela lokala trafikföreskrifter på Stora Bergsgatan, enligt bilaga med ärendenum-

mer 1473 2014-00025. 
 
att meddela lokala trafikföreskrifter på Börstorpsgatan, enligt bilagor med ärendenum-

mer 1473 2014-00003. 

Bakgrund 

På gator, enligt ovan, bör förbud att parkera införas för att uppnå bättre och säkrare trafik-
miljöer. 
 
Yttrande 
Polismyndigheten i Västra Götaland har tillstyrkt ärendet, daterat 2014-02-28. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
Bilagor med ärendenummer 1473 2014-00025, 1473 2014-00003 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 232 TN 2014/465 

Begäran om igångsättningstillstånd för picknickparken i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för picknick-parken. 
 

Bakgrund  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att anta Gestaltningspro-

gram för Gärdesparken i Mariestad.  Gestaltningsprogrammets genomförande sker etapp-

vis utefter anslagna medel. 

 

Under 2014 är utbyggnad av picknickparken planerad enligt genomförandeordningen. 

Picknickparken kan påbörjas efter invigningen av Gärdesparken som samtidigt byter namn 

till Universitetsparken. 

 

Finansiering av projektet sker inom beslutad budget för projekt 2053 Gärdesparken, del av 

etapp 1 (Picknickparken mm). 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
Beslut KS § 156/2014. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 233 TN 2014/466 

Information – genomförande av delar av Hindsbergs handelsområde 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Bakgrund  
 
Under 2013 har en detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg tagits fram och vunnit 
lagakraft. Detaljplanen gör området möjligt för etablering av verksamheter som en eller flera 
snabbmatsresturanger samt en tankstation. Försäljning av en tomt på ca 3500m2 för en 
snabbmatskedja har skett.  
 
Projekteringsarbete pågår med delaktighet från VA- och gatuavdelningarna. Projekteringen 
resulterar i att ett förfrågningsunderlag upprättas för upphandling av entreprenad för VA- 
och gatuutbyggnad för området. I projekteringsarbetet fortsatt utbyggnad av området beak-
tats. 
 
Upphandling beräknas pågå fram till V42. Byggstart planerad under hösten. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/Gatuavdelningen 
Beslut KF § 9/2014 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Projektledare Johan Bengtsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 234 TN 2011/171 

Information – Gång- och cykelväg mellan Moholm och Hjälstads 
kyrka 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund  
 
Under 2011 har Trafikverket utrett var kommunerna i Västra Götaland vill bygga cykelba-
nor utmed regionalt/statligt vägnät. Trafikverket och Töreboda kommun har genomföran-
deavtal för två delsträckor utmed väg 201 mellan Moholm och Hjälstads kyrka. Sammanlagt 
samfinansieringsbelopp är 4 miljoner kr varav kommunens del är 2 miljoner kr. 
 
Under 2013 har förstudie och arbetsplan enligt väglagen utförts. Arbetsplanen ligger till 
grund för detaljprojektering och framtagande av ett förfrågningsunderlag som slutförts un-
der 2014.  
 
I samband med att projekteringen är klar har en bättre kostnadsberäkning kunnat utföras. 
Projektkostnaden är i september 2014 översiktligt bedömd till 6 mkr för båda deletapperna. 
I kostnaden ingår erforderliga handlingar, projektledning, entreprenad, byggledning, mark-
åtkomst mm. 
 
Kostnadsökningen innebär att projektet är stoppat tills ett tilläggsavtal för finansiering av 
kostnadsökningen med fördelning 50/50 undertecknats av båda parter. För kommunens del 
är tilläggskostnaden 1 miljon kr utöver de avtalade 2 miljoner kr. Möjlighet finns att endast 
bygga en av delsträckorna. 
 
Möjlig byggstart under 2015. 
 
Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/Gatuavdelningen. 
Igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg mellan Moholm och Hjälstads kyrka/väg 200, 
Töreboda kommun. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Projektledare Johan Bengtsson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 15 
 2014-09-24  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 235 TN 2013/226 

Information – Genomförande av VA-sanering i Mariakorset i sam-
band med ombyggnad av Stockholmsvägen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund  

Stockholmsvägen genomgår en omgestaltning i flera etapper. Innan omgestaltningen sker 
byts även VA-ledningarna ut på aktuell delsträcka. 
För att avsluta VA-arbetet på andra etappen av Stockholmsvägen behöver VA – schakten 
passera Mariakorset för att göra erforderliga permanenta inkopplingar samt bygga bort ett 
fel på en avstängningsventil som sitter i korsningen. 
 
Under ombyggnaden kommer korsningen att vara avstängd. Utrymme för passerande for-
donstrafik saknas. Trafiken från Krontorp mot Centrum leds via Madlyckevägen, Hantver-
kargatan, Mariagatan, Norravägen och Verkstadsgatan. Trafik från Sandbäcken till Centrum 
leds via Drottninggatan och Nygatan. 
 
Arbetet beräknas ta 6 veckor med start V42 och avslut V48. 
Byggstarten styrs av att korsningen måste asfalteras innan vintern. 
 
I gestaltningsprogrammet för Stockholmsvägen behåller cirkulationen sin utformning. I 
samband med ledningsbytet rivs hela rondellen och återställningen bekostas av VA. Åter-
ställning kan tidigast ske våren 2015 med tanke på sättningsrisk vid djupa schakter. Rondel-
lens utformning kommer att utföras med mindre förändringar. Under vintern anläggs en 
provisorisk rondell. 
 
Trafikinformation med tillhörande karta kommer att annonseras i Mariestadstidningen. In-
nan byggstart besöks berörda verksamheter i korsningen för individuell information. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 236 TN 2013/226 

Begäran om igångsättningstillstånd för VA-sanering av Mariakorset i 
samband med ombyggnad av Stockholmsvägen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för VA-sanering av Mariakorset i samband med ombyggnad av Stockholmsvägen. 

Bakgrund  

Stockholmsvägen genomgår en omgestaltning i flera etapper. Innan omgestaltningen sker 
byts även VA-ledningarna ut på aktuell delsträcka. 
 
För att avsluta VA-arbetet på andra etappen av Stockholmsvägen behöver VA – schakten 
passera Mariakorset för att göra erforderliga permanenta inkopplingar samt bygga bort ett 
fel på en avstängningsventil som sitter i korsningen. 
VA- ledningarna ansluts i Mariakorset åt öster, åt norr samt åt söder. 
 
För VA-sanering av Stockholmsvägen etapp 2 finns avsatt totalt 6 480 tkr i investeringsme-
del för år 2014. Projektet följer den ekonomiska planen.   
 
Igångsättningstillstånd för VA-sanering av Stockholmsvägen Etapp 2 finns. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 17 
 2014-09-24  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 237 TN 2014/467 

Information – Övertagande av delar av Sötåsenskolans / Västfastig-
heters VA-ledningar 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Sötåsenskolan/Västfastigheter är avtalskund för kommunalt VA. Skolan har servisledningar 
för vatten respektive spillvatten på över 2 km från det kommunala verksamhetsområdet. På 
de servisledningarna är i dagsläget andra avtalskunder anslutna. Detta är i enlighet med det 
avtal som slöts när skolan blev avtalskund.   
 
VA-avdelningen för nu diskussioner med en grupp på 34-36 fastighetsägare boende söder 
om Sötåsenskolan (Riddarhagen) då de önskar få kommunalt VA genom att bli avtalskund. 
En möjlig och nära anslutningspunkt för Riddarhagen är på Sötåsensko-
lans/Västfastigheters ledningar. 
 
Sötåsenskolan/Västfastigheter vill slippa ifrån det huvudmannaskap som de idag innehar 
för VA-ledningsnätet gällande de fastighetsägare som historiskt har anslutit sig på ledning-
arna. De vill inte heller ansluta nya fastigheter på sina ledningar. 
 
Efter gemensamma diskussioner finns en lösning, som gynnar alla parter, vilken är att 
kommunen, VA-avdelningen, övertar den del av ledningarna där befintliga avtalskunder re-
dan är påkopplade samt låter de nya fastighetsägarna i Riddarhagen ansluta sig på dessa vid 
en för dem gemensam anslutningspunkt. 
 
Ett sådant övertagande villkoras från VA-avdelningens sida med att Sötåsensko-
lan/Västfastigheter utför eller bekostar den renovering och anpassning som krävs på spill-
vattenledningen för att denne ska uppfylla kommunens krav på status och tillgänglighet. 
Sötåsenskolan/Västfastigheter har efter utredning uttalat att de har viljan att uppfylla detta 
villkor. 
 
Normalt verkar VA-avdelningen inom kommunens verksamhetsområde. De ledningar som 
försörjer avtalskunder ägs av enskilda fastighetsägare och/eller enskilda VA-föreningar. Om 
föreslagen lösning blir verklighet kommer VA-kollektivet äga ca 1 km vatten- och spillvat-
tenledningar utanför verksamhetsområdet. För detta ansvar tar VA-avdelningen ut en sär-
skild anslutningsavgift, ”avgift för framflyttad anslutningspunkt” om 122 000 kronor för 
både Riddarhagen (en avgift för föreningen) och Sötåsenskolan/Västfastigheter. De 34-36 
fastigheterna som i dagsläget är aktuella för att ansluta sig kommer även att debiteras anlut-
ningsavgift för avtalskunder vilket kommer vara ett tillskott för VA-kollektivets ekonomi 
precis som de framtida brukningsavgifterna. 
Ett övertagande kan bli aktuellt redan innan årsskiftet 2014/2015. 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2014-09-24  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 237 (forts.) TN 2014/467 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2014-09-24  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 238 TN 2014/289 

Omdisponering av investeringsmedel gällande Töreboda kommun 
inom VA-avdelningen 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar totalt 1 900 tkr, av investeringsmedel 2014 inom VA-
avdelningen från rambudget, VA investeringar, till nedanstående redovisade projekt. 

Bakgrund 

På VA-avdelningen finns projektet 92201 VA investeringar, en investerings-ram som tek-
niska nämnden prioriterar inom. Av årets budgeterade medel på 5 000 tkr har 1 960 tkr 
omdisponerats i tidigare beslut. Nu föreslås 1 900 tkr omdisponeras till nedanstående pro-
jekt: 
 
Relining av ledningsnät 2014       1 400 tkr 
 
• I Töreboda kommun finns ett antal spill- och dagvattenledningar som är i behov av att 

bytas/renoveras. En teknik som kan användas då inte annan ombyggnad behövs är att 
man infodrar befintliga ledningar s.k. ”relining”. Denna teknik innebär att gator kan be-
hållas intakta och ledningarna är att betrakta som nya med avseende på funktion och 
livslängd.  

 
Projekt 92257 Reningsverk Töreboda      500 tkr 
 
• Reningsverket i Töreboda har under en längre tid genomgått ett renoverings- och om-

byggnadsarbete. Detta projekt kommer att löpande fortgå då behovet att anpassa och 
effektivisera verket är stort. Nästa steg i uppgraderingen är att påbörja arbetet med att 
modernisera elanläggningen dels ur en driftsäkerhetssynpunkt men framförallt ur ett el-
säkerhetsperspektiv. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 239 TN 2014/468 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt 92257 Reningsverk i 
Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar VA-avdelningen igångsättningstillstånd till projekt ”92257 Re-
ningsverk Töreboda” i Töreboda. 

Bakgrund 

Reningsverket i Töreboda har under en längre tid genomgått ett renoverings- och ombygg-
nadsarbete. Detta projekt kommer att löpande fortgå då behovet att anpassa och effektivi-
sera verket är stort. Nästa steg i uppgraderingen är att påbörja arbetet med att modernisera 
elanläggningen dels ur en driftsäkerhetssynpunkt men framförallt ur ett elsäkerhetsperspek-
tiv. 
 
Investeringsmedel om 500 tkr till detta projekt omdisponeras från 2014 års investeringsram 
för VA-avdelningen.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 21 
 2014-09-24  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 240 TN 2014/469 

Begäran om igångsättningstillstånd för projekt relining av ledningsnät 
2014 i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar VA-avdelningen igångsättningstillstånd till projekt ”Relining 
ledningsnät 2014” i Töreboda. 

Bakgrund 

I Töreboda kommun finns ett antal spill- och dagvattenledningar som är i behov av att by-
tas/renoveras. En teknik som kan användas då inte annan ombyggnad behövs är att man 
infodrar befintliga ledningar s.k ”relining”. Denna teknik innebär att gator kan behållas in-
takta och ledningarna är att betrakta som nya med avseende på funktion och livslängd. 
 
Investeringsmedel om 400 tkr till detta projekt omdisponeras från 2014 års investeringsram 
för VA-avdelningen.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2014-09-24  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 241 TN 2014/470 

Förstudie gällande hantering av Moholms avloppsreningsvatten 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen och ger VA-avdelningen i uppdrag att genomföra 
en förstudie som belyser alternativ, kostnadskalkyler och ungefärliga tidplaner för att ta ut-
jämningsdammarna i Moholm ur bruk från sin nuvarande funktion. Förstudien ska avrap-
porteras till tekniska nämnden senast i december 2014.  

Bakgrund 

Spillvattnet från Moholm i Töreboda kommun samlas upp i utjämningsdammar i Moholm-
Sträte, som har till uppgift att försedimentera (viss rening) och utjämna flödet av spillvattnet 
i det vidare ledningsnätet som leder till avloppsreningsverket i Tidan, Skövde kommun. Ut-
jämningsdammarna är öppna vilket föranleder att stora mängder regnvatten också skall 
transporteras och pumpas till avloppsreningsverket för att där behandlas som allt annat 
spillvatten i processen. Detta leder till onödiga kostnader. Då utjämningsdammarna har be-
gränsad lagringskapacitet sker bräddning till ån Tidan vid större regnmängder.  
 
Miljö- och Byggnadsförvaltningen genomförde under våren tillsyn på våra mindre avlopps-
anläggningar vilket resulterade i, för Moholms del, att de bl.a. vill se ett åtgärdsförslag som 
innebär att utjämningsdammarna tas ur bruk från sin nuvarande funktion.  
 
VA-avdelningen vill, med anledning av ovan, genomföra en förstudie för att kartlägga vilka 
olika alternativ som finns, vilka kostnader och eventuella besparingar som dessa leder till 
samt utreda vilka andra konsekvenser/möjligheter som de olika alternativen medför. För-
studien ska vara klar i december och särskild finansiering bedöms inte krävas. 

Underlag för beslut 

Karta Töreboda, Moholm 
Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/VA-avdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
 2014-09-24  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 242 TN 2014/277 

Begäran om igångsättningstillstånd för utbyte av värme- och ventilat-
ionssystem Älgarås servicehus 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar verksamhet Teknik igångsättningstillstånd för utbyte av värme-
och ventilationssystem vid Älgarås servicehus.   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Töreboda beviljade 2013-12-16 (KF § 127) medel för rubricerad ent-
reprenad, med 2,4 mkr år 2014 och 2,4 mkr för år 2015. Entreprenaden sker i två etapper. 
Den första omfattar installation av 12 st. luft/vattenvärmepumpar med tillhörande eldrag-
ningar under år 2014, och den andra med utbyte av befintlig elpanna till en pelletsanlägg-
ning som färdigställs under januari - februari år 2015.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik/Fastighetsavdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Fastighetschef Bo Theorén) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
 2014-09-24  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 243 TN 2014/419 

Svar på remiss gällande tillgänglighetsplan för Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag på beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget på tillgänglighetsplan för Mariestad. 
Tekniska nämnden vill peka på att behovet av investerings- och underhållsmedel för att 
kunna genomföra tillgänglighetsförbättringar i gatu-, park- och fastighetsmiljön behöver 
beaktas i kommande budgetarbeten. 
 
Dialog med intresseorganisationer, allmänna kompetenshöjande åtgärder och förbättringar 
av IT-baserad information inklusive hemsidan bör ske samordnat i kommunen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-08-13 § 375 att skickat ut ”Tillgänglighets-
plan för Mariestads kommun” på remiss till kommunens samtliga nämnder, funktionshin-
derorganisationer, pensionärsorganisationer och särskolan. 
 
Planen ska bland annat leda till att hinder undanröjs så att kommunen är tillgänglig för alla. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik 
Förslag till tillgänglighetsplan för Mariestads kommun 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
(Tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 244 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 
1. Från Kommunstyrelsen i Töreboda om avtal med Töreboda hästklubb om skötsel av 

fastigheten Kolen 6:14. 
(Dnr TN 2014/455) 

2. Från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om laddningsstolpe till elfordon på 
Gamla torget. 
(Dnr TN 2014/445) 

 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
 2014-09-24  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 245 

Uppdrag från arbetsutskottet till verksamhet Teknik 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Tidplan för VA-avdelningens pågående projekt 

Arbetsutskottet ger verksamhet Teknik i uppdrag att redovisa en tidplan för VA-
avdelningens pågående projekt. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
VA-chef Michael Nordin 
 

Räls på Strandvägen i Mariestad 

Arbetsutskottet ger verksamhet i Teknik i uppdrag att se över möjligheten att ta bort räls 
som ej används på Strandvägen i Mariestad. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Projektledare Johan Bengtsson 

Bredbandsutbyggnad i Mariestad 

Arbetsutskottet ger verksamhet Teknik i uppdrag att underlätta bredbandsutbyggnad i Mari-
estad genom bättre kommunikation mellan Gatuavdelningen och Vänerenergi. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Teknisk chef Åke Lindström 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 27 
 2014-09-24  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 246 

Aktuell information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Följande aktuell information lämnades på sammanträdet: 

- Överprövning av EPC-projektet. 
- Trafiksäkerhet/störningar i Töreboda tätort. 
- Rutin kring hantering av skrotbilar. 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 28 
 2014-09-24  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 247 

Delegation till trafikingenjör att besluta om lokala trafikföreskrifter om 
hastighet på Hantverkaregatan och Milstensgatan i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger trafikingenjören delegation att besluta om lokala trafikföreskrifter 
om hastighet på Hantverkaregatan och Milstensgatan i Mariestad enligt bilagor med ärende-
nummer 1493 2014-00118 och 1493 2014-00119. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2014-04-08 § 89 att sänka hastigheten på Milstensgatan och 
Hantverkaregatan. Verksamhet Teknik har begärt yttrande från Polismyndigheten gällande 
hastighetssänkningen. För att påskynda genomförandet av lokala trafikföreskrifter om has-
tigheter på Hantverkaregatan och Milstensgatan begär verksamhet Teknik att trafikingenjö-
ren beviljas delegation för att genomföra detta. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-09-24 
 
Anslagsdatum 2014-09-30 Anslag tas ner 2014-10-22 
 
Förvaringsplats för protokollet  Verksamhet Teknik 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


