
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 

 2011-10-11 1 

  

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 – 17.30 

Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande 
  Staffan Starringer (S) 1:e vice ordförande 
 Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande 
  Sune B Jansson (C) ledamot 
  Magnus Dimberg (M) ledamot 
    
  

Övriga deltagande Ingalill Lindblad sekreterare 
Leif Andersson t.f. teknisk chef 
Eva Berdenius trafikutredare 

 Elisabeth Westberg förvaltningsekonom 
Matz Hasselbom gatuchef 

 Kenneth Jensen VA-chef 
 Lars Johansson fastighetschef 

 
 
 

 

Utses att justera Magnus Dimberg  

 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Mariestad 2011-10-17 

Underskrifter 

Sekreterare  ....................................................................  Paragrafer  143-158 
 Ingalill Lindblad 

 
Ordförande  ..........................................................................................................................................  

 Ulf Andersson  

 
Justerande  ..........................................................................................................................................  

 Magnus Dimberg  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 2 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 143  

Fastställande av dagordning 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna dagordningen med följande ändringar. 

Tillkommande ärenden: 

 Stationsområdet i Mariestad. 

 Ankarvägen i Otterbäcken.  

 Utrymningstrappa vid Gullstensskolan i Gullspång. 

 _____________________________________________________________  

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 3 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 144 TN2011/0076 

Information – Hastighetsöversyn inom tätbebyggt område, Gullspångs 
kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avvakta Trafikverkets utvärdering och regeringens beslut gäl-
lande nya hastighetsgränser inom tätbebygg område. 

Bakgrund 

Riksdagen beslutade i maj 2007 att införa nya hastighetsgränser. Beslutet grundar sig på ett 
regeringsuppdrag som redovisar stora trafiksäkerhetsvinster av att mer använda 30, 40 och 
60 km/tim inom tätbebyggt område. Trafikverket har sedan riksdagsbeslutet verkat för att 
kommunerna ska se över hastighetsgränserna inom tätbebyggt område. 

Tekniska nämnden beslutade 2011-03-29 att överlämna det program för hastighetsöversyn 
avseende Gullspångs tätort som Tekniska förvaltningens trafikutredare och Trafikverket 
gjort för vidare handläggning och utredning. 

Trafikutredare Eva Berdenius informerade att arbetet pågår och att förslaget ska skickas ut 
på remiss till berörda instanser innan beslut kan tas.  

Trafikverket har i samarbete med Transportstyrelsen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) fått i uppdrag att utvärdera effekterna av de nya hastighetsgränserna. Detta ska 
redovisas senast 2012-06-01.  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 

 _____________________________________________________________  

Kommunledningskontoret Gullspångs kommun 
Eva Berdenius, trafikutredare 
 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 4 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 145 TN2011/0201 

Ansökan om medel för att ta fram underlagshandlingar för gatu- och 
parkdrift 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för förtydliganden av bl.a. 
kostnadsfördelningen för de tre kommunerna.  

 Ärendet kommer att behandlas på ett extrainsatt arbetsutskott före tekniska  
nämndens sammanträde den 25 oktober. 

Bakgrund 

Idag finns ingen kartläggning av gatu- och parkdriften i MTG-samarbetet, där ytor och 
skötselfrekvenser ingår. Med detta verktyg möjliggörs en jämförelse med andra offentliga 
och privata aktörer, vilket skapar förutsättning för en kostnadseffektiv verksamhet. 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av kommunchefen i enlighet med kommunstyrel-
sens arbetsutskotts inriktningsbeslut, 2011-09-14, ”Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi 
i Mariestads kommun”, att utreda alternativa driftsformer för bland annat gatu- och park-
drift. En kartläggning av gatu- och parkdriften ligger i linje med detta uppdrag eftersom ett 
underlag motsvarande detta krävs om driften av gatu- och parkmark ska upphandlas. 

Med anledning av detta har förvaltningen lämnat förslag om att ta fram underlags-
handlingar för gatu- och parkdrift och att tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att 
ansöka om medel för detta hos Kommunstyrelsen i Mariestad. 

Kostnaderna för gatukartläggning beräknas till ca 400 000 kronor och för parkkartläggning 
ca 400 000 kronor. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltnings- och gatuchefens skrivelse daterat 2011-10-02. 

 _____________________________________________________________  

Matz Hasselbom, gatuchef 
Leif Andersson, t.f. förvaltningschef 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 5 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 146  

Information – Besparingsåtgärder, Mariestads kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

T.f. förvaltningschef Leif Andersson informerade om förvaltningens förslag till åtgärder i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts inriktningsbeslut, ”Åtgärder för en lång-
siktigt stark ekonomi i Mariestads kommun”. 

Förvaltningens uppdrag innebär en besparing med 13,5 miljoner kronor per år.  

Förslaget ska konsekvensbeskrivas och därefter överlämnas till kommun- och ekonomi-
chefen, som sammanställer inkomna förslag för redovisning vid kommunstyrelsens arbets-
utskott den 26 oktober. 

 _____________________________________________________________  

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 6 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 147 TN2011/0101 

Information – Redogörelse kostnader kring försäljningen av Gårdsjö 
skola i Gullspångs kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Tekniska nämnden har i beslut Tn § 114, 2011-08-30, gett förvaltningen i uppdrag att redo-
göra för kostnader i samband med försäljning av Gårdsjö skola. 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade tekniska förvaltningens driftbudget 
med prognostiserat överskott. Gullspångs kommuns centrala ekonomiredovisning med  
reavinst och kostnader i samband med försäljning.  

Redovisningen visar ett prognostiserat överskott med 231 215 kronor.  

Kommunstyrelsen i Gullspång har i Ks § 260, 2010-12-09, beslutat om vad intäkterna från 
försäljningen ska användas till. 

 _____________________________________________________________  

 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 7 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 148 TN2011/0222 

Ändring av VA-taxa för Mariestads kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för förtydligande avseende 
uttag ur fond. 

 Ärendet kommer att behandlas på ett extrainsatt arbetsutskott före tekniska nämn-
dens sammanträde den 25 oktober. 

 Bakgrund 

VA-avdelningen har upprättat ett förslag till VA-taxa för Mariestads kommun. Förslaget 
innebär höjning av anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna med 5 % och  
förtydligande av bland annat reduceringsregler för dagvatten. 

Verksamhetens förväntade ekonomiska utveckling har föranlett ett behov av en avgifts-
förändring. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltnings- och VA-chefs skrivelse daterat 2011-09-29 med förtydligande av  
ändringar i taxan och ”Taxa för Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ning”. 

 _____________________________________________________________  

Kenneth Jensen, VA-chef 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 8 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 149 TN2011/0211 

Antagande av anbud avseende PLC-utrustning till Lindholmens vatten-
verk, Mariestads kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet antar anbud nr 3 som entreprenör för modernisering av styrutrust-
ning för Lindholmens vattenverk i Mariestad till en kostnad av 445 000 kronor. 

 Finansieringen av projektet, 445 000 kronor, tas av budgeterade medel från VA-
avdelningens driftbudget 2011. 

 Arbetsutskottet ger förvaltningen tillstånd till igångsättning av rubricerat projekt. 

Bakgrund 

Befintligt PLC-system på Lindholmens vattenverk i Mariestad behöver bytas ut för att  
säkerställa framtida drift eftersom systemet är utgånget. Reservdelar finns inte längre att 
tillgå. 

Med stöd av ovanstående har VA-avdelningen genomfört en upphandling och erhållit an-
bud från 5 entreprenörer. Av de inkomna anbuden har anbud nr 3 visat sig vara det mest 
ekonomiskt fördelaktiga för kommunen. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltnings- och VA-chefens skrivelse daterat 2011-10-03. 

 _____________________________________________________________  

 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 9 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 150 TN2011/0223 

Förslag till ändrade faktureringsperioder av VA-avgifter i Töreboda 
kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna och överlämna förvaltningens för-
slag om en ändring av faktureringsperioderna i Töreboda kommun från månadsvis 
till kvartalsvis till kommunfullmäktige. 

 Ändringen föreslås träda i kraft 2012-01-01. 

Bakgrund 

Från och med den 1 januari 2012 övertar Mariestads kommun fakturahanteringen för VA-
abonnenterna i Töreboda kommun från Mariestad Töreboda Energi AB. 

Mariestads kommun sköter sedan tidigare faktureringen för Gullspångs och Mariestads 
kommun med kvartalsvis fakturering.  

För att faktureringen ska bli rationell behöver det vara samma intervall för alla tre  
kommunerna. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltnings- och VA-chefens skrivelse daterat 2011-10-04. 

 _____________________________________________________________  

VA-avdelningen 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 10 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 151 TN2011/0224 

Förslag till att fördela medel från konto 2441, ”Anpassning byggnader”, 
till byte av tak, Centralköket i Mariestad 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Ett enigt arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om att omföra medel från kon-
to 2441, ”Anpassning byggnader”, till fastighetsavdelningen för byte av tak på  
Centralköket i Mariestad. 

 Arbetet är kostnadsberäknat till 500 000 kronor exklusive moms. Arbetet utförs i 
fastighetsavdelningens regi tillsammans med entreprenör Runnäs Bygg AB som 
kommunen har ramavtal med. 

Bakgrund 

Taket på Centralköket i Mariestad läcker och behöver bytas ut.  

Med anledning av detta har fastighetsavdelningen lämnat förslag om omfördelning av  
medel för att kunna åtgärda läckaget.  

Underlag för beslut 

T.f. förvaltnings- och fastighetschefens skrivelse daterat 2011-10-03. 

 _____________________________________________________________  

Fastighetsavdelningen 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 11 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 152 TN2011/0204 

Lägesrapport – Arrende Ekuddens Camping i Mariestad 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Fastighetschef Lars Johansson informerade om det pågående arbetet med att anta  
arrendator för Ekuddens Camping i Mariestad.  

Totalt har sju anbud inkommit.  

I samband med Kommunstyrelsens arbetsutskotts inriktningsbeslut gällande ”Åtgärder för 
en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun” lämnades förslag om en eventuell för-
säljning av campingen.  

Synpunkter mot försäljning har lämnats av bland annat tekniska förvaltningen. 

Ärendet kommer att tas upp på Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober. 

 _____________________________________________________________  

 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 12 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 153 TN2011/0216 

Lägesrapport – Arrende Töreboda Camping 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Fastighetschef Lars Johansson informerade om det pågående arbetet med att anta  
arrendator för Töreboda Camping.  

Totalt har åtta anbud inkommit.  

Den 12 oktober ska fastighetschefen träffa kommunledningen i Töreboda för genomgång 
av de inkomna anbuden. 

 _____________________________________________________________  

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 13 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 154 TN2011/0214 

Samrådsremiss:  Planprogram för Sunds handels- och industripark,  
Mariestads kommun, dnr KS2010/0015 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna Gatu- och VA-avdelningens synpunkter till Kom-
munledningskontoret för vidare handläggning. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har den 14 september beslutat om samråd för rubricerat detaljplanepro-
gram. 

Syftet är att utveckla området för i första hand industri, handel, hantverk och liknande 
verksamheter. 

Tekniska förvaltningens Gatuavdelning har studerat programhandlingen och har lämnat 
synpunkter av praktisk, säkerhetsmässig och ekonomisk karaktär. VA-avdelningen har tagit 
del av programmet och har inget att erinra. 

Underlag för beslut 

Svar på remiss från Gatuavdelningen, Johan Bengtsson, daterat 2011-10-04. 
Svar på remiss från VA-avdelningen, Calle Rask, daterat 2011-10-03. 

 _____________________________________________________________  

Kommunstyrelsen i Mariestad 
 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 14 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 155 TN2011/0226 

Tekniska nämnden och arbetsutskotts sammanträdestider 2012 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att fastställa följande datum och tider för sammanträden 
under år 2012: 

Tekniska nämnden (tisdagar kl 17.00) 
31 januari,(bokslut)   28 augusti, (delårsbokslut o prognos 3) 
28 februari        25 september 
27 mars        23 oktober 
24 april, (prognos1 o budget)  27 november, (prognos 4) 
29 maj, (prognos 2)   11 december 
19 juni 

Tekniska nämndens arbetsutskott (tisdagar kl 14.00) 
17 och 31 januari, (bokslut)  14 och 28 augusti, (delårsbokslut o prognos 3) 
14 februari    11 september 
13 mars        9 oktober 
3 april, (prognos 1) 24 april (budget) 13 november, (prognos 4) 
15 maj, (prognos 2)    4 december 
12 juni 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden 
och arbetsutskottet för år 2012. 

Underlag för beslut 

Tekniska förvaltningens skrivelse daterat 2011-10-04. 

 _____________________________________________________________  

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 15 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 156 TN2011/0100 

Val av ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att utse Anita Welander (M) till ersättare i tekniska 
nämndens arbetsutskott för resterande del av mandatperioden. 

Bakgrund 

Mikael Axelsson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i tekniska 
nämnden. 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har 2011-09-26, entledigat ledamot Mikael  
Axelssons (M) från uppdraget. Kommunfullmäktige har därefter, efter valberedningens  
förslag, valt Anita Welander (M) till ny ledamot efter Axelsson. 

Mikael Axelsson (M) var också vald till ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott. 

 _____________________________________________________________  

Anita Welander 
Mikael Axelsson 
Kommunledningskontoret i Mariestad 
Lönekontoret 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 16 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 157  

Handlingar att anmäla 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspång, Kf § 96, 2011-08-29. Förslag på ny 
Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. TN2011/0079 

2. Protokoll från Allmänna utskottet i Gullspång, Au § 147, 2011-09-07. Igång-
sättningstillstånd avseende investeringar i Gullspångs kommun. TN2010/0052 

3. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 311,  
2011-09-14. Aktuell näringslivsfråga. TN2011/0213 

4. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, Uu § 135,  
2011-09-21. Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till trafik- säkerhets- 
och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar. TN2011/0136 

5. Protokoll från Allmänna utskottet i Gullspång, Au § 147, 2011-09-07. Igång-
sättningstillstånd avseende investeringar i Gullspångs kommun 2011. 
TN2010/0052 

 

 _____________________________________________________________  

 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-10-11 17 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 158 

Information / Tillkommande ärenden 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Stationsområdet i Mariestad 

Ledamot Sune Jansson (C) bad att få information om varför arbetet med Stationsområdet i 
Mariestad är så försenat. Gatuchef Matz Hasselbom informerade att olika omständigheter 
som varit svåra att förutse har gjort att ombyggnaden tagit tid.  

Det som återstår på framsidan är plantering och belysningsstolpar. Arbetet med detta 
kommer att påbörjas inom 14 dagar. 

 _____________________________________________________________  

 

Ankarvägen i Otterbäcken, dnr TN2011/0200 

Tekniska förvaltningen har tillsammans med kommunledningen skickat en skrivelse till  
Trafikverket Region Väst och hemställt om att vägen från väg 26/väg 200 till Vänerply AB 
och till hamnen tas över staten och att kommunen i gengäld tar över väghållaransvaret för  
Ankarvägen i Otterbäcken. 

En framställan om medel för att genomföra detta ska skickas till Kommunstyrelsen i Gull-
spång. 

För att följa de rutiner som krävs för detta kommer ärendet att tas upp i tekniska  
nämndens arbetsutskott vid ett extra sammanträde den 25 oktober. 

 _____________________________________________________________  

 

Utrymningstrappa i Gullstensskolan, dnr TN2011/0219 

Räddningstjänsten har i tillsynsprotokoll daterat 2010-06-02, ställt krav på att en utrym-
ningstrappa för flygelbyggnaden till Gullstensskolan måste anordnas.  

En framställan om medel för att genomföra detta ska skickas till Kommunstyrelsen i Gull-
spång. 

För att följa de rutiner som krävs för detta kommer ärendet att tas upp i tekniska nämn-
dens arbetsutskott vid ett extra sammanträde den 25 oktober. 

 _____________________________________________________________  

 

 

 



 

 

  ANSLAGSBEVIS 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2011-10-11 

Anslagsdatum 2011-10-17 Anslag tas ner 2011-11-08 

Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen, Stadshuset, Mariestad. Protokollet finns också på 
www.mariestad.se,  www.toreboda.se  och www.gullspang.se  

 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

http://www.mariestad.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.gullspang.se/

