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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 159 TN2012/0101 

Rapport underskott och åtgärder – Prognos 3 driftbudget, Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och godkänner förvaltningens rapport och åtgärder gällande 
prognos 3, driftbudget, Mariestads kommun. 

Bakgrund 

Vid tekniska nämndens sammanträde 2012-08-28, redovisades förvaltningens upprättade 
prognos 3 avseende driftbudget. Prognosen visade då ett underskott med -6 145 tkr för den 
skattefinansierade verksamheten. Av detta underskott prognostiserades det ett underskott 
med -3 385 tkr för fastighetsavdelningen. 
 
Efter de justeringar som gjorts genom att fastighetsavdelningen endast kommer att utföra 
påbörjade underhållsåtgärder och kommer att hålla en låg nivå på akut underhåll har det 
prognostiserade underskottet för avdelningen minskat till -1 500 tkr. 
 
Tekniska förvaltningen planerar också att starta en energieffektiviseringskampanj, vilken 
förutsätter engagemang och delaktighet från övriga förvaltningar. Detta kan bidra till att 
minska prognostiserat underskott 
  
De redovisade justeringarna har skickats till ekonomiavdelningen. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 160 TN2012/0102 

Prognos 3 driftbudget, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och godkänner de redovisade justeringarna i prognos 3, 
driftbudget för Töreboda kommun. 

Bakgrund 

Vid tekniska nämndens sammanträde 2012-08-28, redovisades förvaltningens upprättade 
prognos 3 avseende driftbudget. Prognosen visade då ett underskott med -1 540 tkr för den 
avgiftsfinansierade verksamheten, (VA-avdelningen).  
 
Efter förvaltningens utredning avseende avvikelsen på VA-avgifter har det prognostiserade 
underskottet minskats från -1 540 tkr till -300 tkr. Utredningen avseende avvikelsen på VA-
avgifter visar att prognosen för VA-intäkter prognostiserats för lågt. Detta är nu justerat och 
intäkterna prognostiseras att gå mot budget. 
 
Avvikelsen om -300 tkr avser en kostnad kopplad till dagvattenmagasin, Skövdevägen. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 161  

Information - Gärdesparken i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström informerade om de avtal som finns med Göteborgs Uni-
versitet gällande deras verksamheter i Gärdesparken i Mariestad. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 162 TN2012/0210 

Bostadsanpassning, driftanslag i budget 2012 och 2013 i Gullspång, 
Mariestad och Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelserna i Gullspång, 

Mariestad och Töreboda att bevilja ytterligare driftanslag i budget 2012 och 2013 

för Bostadsanpassning i respektive kommun med: 

  2012      2013 

Gullspång +330 tkr till totalt 900 tkr  +430 tkr till totalt 1 000 tkr 

Mariestad +600 tkr till totalt 2 400 tkr  +800 tkr till totalt 2 600 tkr 

Töreboda +200 tkr till totalt 1 000 tkr  +300 tkr till totalt 1 100 tkr  

Arbetsutskottet beslutar att inbjuda bostadsanpassningshandläggaren till tekniska 

nämndens sammanträde den 2 oktober. 

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen inom Tekniska förvaltningen har ansvar för bostads-

anpassning inom ramen för MTG-samarbetet. 

Bostadsanpassning är en prioriterad verksamhet då den både möjliggör för  

personer som drabbats av funktionsnedsättning att bo kvar i sin bostad och är 

kostnadseffektiv för kommunen (kvarboendeprincipen).  

Som grund för förvaltningens bedömning och beslut om en bostadsanpassnings-

åtgärd finns en ansökan om bostadsanpassning inklusive ett utlåtande från arbets-

terapeut om personens funktionsnedsättning. 

Förvaltningen gör en bedömning av ansökan utifrån gällande regler samt utarbetar 

ett förslag till åtgärd och beställer/utför åtgärden i de fall detta är aktuellt. Då  

åtgärden utförts och kostnaden är känd skrivs ett delegationsbeslut. 

Dyrare utrustning och installationer återtas oftast, då behovet inte längre finns, 

och återanvänds. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 162, fortsättning 

Antalet beviljade ansökningar har ökat och en fortsatt ökning kan förutses både 

vad gäller antalet äldre och behovet av åtgärder, varför det är viktigt att budgeten 

anpassas till denna utveckling.  Ökningen av antalet ärenden 2011 beror på att 

spisvakt blev en bostadsanpassningsåtgärd. 

        

 
Gullspång Mariestad Töreboda 

 

 
Kostnad (kr) Antal Kostnad (kr) Antal Kostnad (kr) Antal 

 2009 518 000 43 955 000 163 1 261 000 100 
 2010 397 138  48  1 298 310  168  957 800  97 
 2011  950 798  63  1 979 003  233  686 197  122 
 

        Kostnaden per åtgärd är inom MTG ligger i snitt på 8 800 kr, vilket kan jämföras 

med snittet för Sverige som är 13 000 kr. Det varierar dock mellan kommunerna, i 

Gullspång har snittet varit 12 000 kr, i Mariestad 7 500 kr och i Töreboda 9 100 

kr. 

Underlag för beslut 

Förvaltningschefens skrivelse ”Bostadsanpassning, driftanslag i budget 2012 och 2013 i 
Gullspång, Mariestad och Töreboda”, daterat 2012-09-05. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 163 TN2012/0154 

Begäran om omdisponering av investeringsbudget, VA-avdelningen i 
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att omdisponera 2,2 mkr i investeringsmedel från projekt 
”Björnslyckevägen i Lugnås” till projekt ”Omläggning befintligt nät”.  

Bakgrund 

Planerad VA-sanering av Grangärdesgatan i Mariestad avslutades under juli månad och har 
belastat kontot ”Omläggning befintligt nät”. Statusen på resterande ledningsnät i gatan  
motiverar en fortsatt sanering men kräver då en omdisponering av investeringsbudgeten. 
Uppskattad investering för resterande arbeten är drygt 2 mkr. 
 
VA-avdelningen har i budget 2,9 mkr för VA-sanering av Björnslyckevägen i Lugnås men 
kommer inte att förbruka mer än 700 tkr under 2012. Förvaltningen föreslår därför  
nämnden att omdisponera 2,2 mkr från projekt 1717, ”Björnslyckevägen i Lugnås”, till pro-
jekt 1701, ”Omläggning befintligt nät”. 

Underlag för beslut 

Förvaltningschefen och VA-chefens skrivelse ”Begäran om omdisponering av  
investeringsmedel ”, daterat 2012-08-31. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 164 TN2012/0208 

VA-plan, Töreboda kommun – Reinvesteringstakt för VA-
verksamheten 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun har i beslut Kf § 63, 2012-06-18 gett Tekniska  
nämnden i uppdrag att översända en VA-plan för Töreboda kommun innan utgången av 
september månad. Till samma tid ska det föreligga en klar beskrivning av planen med en 
realistisk renoveringstakt samt en prioriteringslista för nybyggnationen av VA-ledningar. 
Förslaget till nybyggnationen av VA-ledningar ska överensstämma med nu gällande och nya 
plandokument i kommunen. Vidare ska VA-ledningsplanerna revideras minst en gång per 
mandatperiod och således följa övrigt planarbete i kommunen. Alla investeringar ska följas 
av en reglering i VA-taxan. 
 
Förvaltningschefen och VA-chefen informerade om förutsättningarna för framtagandet av 
en VA-plan. Samtidigt redovisades en schablonberäkning för förnyelse av VA-anläggningar. 

Underlag för beslut 

Förvaltningschefen och VA-chefens skrivelse ”Reinvesteringstakt för VA-verksamheten i 
Töreboda kommun”, daterat 2012-09-03. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 165 TN2011/0201 

Information – Gatuorganisationsutredningen samt arbetet med upp-
handling av parkverksamheten 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

Bakgrund 

Förvaltningschefen och Gatuchefen informerade om den pågående utredningen med  
arbetet med upphandling av parkverksamheten. 
 
Arbetet med förfrågningsunderlag för parkverksamheten i Mariestad pågår. Beslutsförslag 
beräknas komma under hösten. 

Underlag för beslut 

Muntlig information under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 166 TN2012/0193 

Trafiksäkerhetsfrågor för Vänergymnasiet, Hantverkaregatan 5-11, 
Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att inte vidta åtgärder i området kring Vänergymnasiet.  

Bakgrund 

Vänergymnasiet har i skrivelse till tekniska nämnden inkommet med begäran om åtgärder 
för ökad trafiksäkerhet i anslutning till skolan. 
 
Skolan önskar åtgärder såsom begränsad hastighet på Hantverkaregatan från 50 km/tim till 
30 km/tim och farthinder, övergångsställen och parkeringsplatser utmed gatorna i området. 
 
Mariestads kommun gör idag inga åtgärder på gator kring de kommunala skolorna med  
elever på högstadiet och gymnasium.  
 
Beträffande hastigheten på nämnda gator bör den utredning och beslut som ska ligga till 
grund för nya hastigheter i tätort avvaktas. 
 
Tekniska förvaltningen kan erbjuda möjlighet att hyra trafiköar för ökad säkerhet enligt  
beslut i tekniska nämnden 2011-11-29. 

Underlag för beslut 

Skrivelse från Vänergymnasiet, daterat 2012-07-30. 
Förvaltningens skrivelse ”Tarfiksäkerhetsåtgärder för Vänergymnasiet”, daterat 2012-08-20. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 167 TN2012/0191 

Svar på remiss angående medborgarförslag om anordnande av  
”Paviljonger” längs stränder i Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningens yttrande till Kommunled-
ningskontoret som svar på remissen. 

Bakgrund 

Mandana Saadatjou har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska sätta upp ”pa-
viljonger” med tak och bänkar på kommunens stränder som skydd mot regn och sol som 
ett trevligt inslag i miljön. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat Mandana Saadatjous medborgarförslag till 
tekniska förvaltningen för beredning. 
 
Tekniska förvaltningen har sökt Saadatjou för att få en tydligare bild av hur dessa ”pavil-
jonger” ska se ut. Vissa stränder i Mariestad har redan väderskydd medan det saknas på 
andra. Väderskydden är oftast enkla konstruktioner av trä. 
 
Den typen av väderskydd som föreslagits skulle kunna utgöra en variation i landskapsbilden 
men det är samtidigt en fråga om att hitta lösningar som inryms i ekonomin. För närvarande 
finns inga medel för att uppföra den typen av byggnader som föreslagits. 

Underlag för beslut 

Medborgarförslag från Mandana Saadatjov, inkommet 2012-05-10. 
 
Förvaltningschefen och gatuchefens skrivelse ”Svar på remiss gällande medborgarförslag 
om anordnande av ”paviljonger” längs stränder, daterat 2012-09-03. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 168 TN2012/0191 

Yttrande över medborgarförslag om förbud mot trafik med motor-
fordon i Gamla stan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att avslå medborgarförslaget i avvaktan på en trafik-
strategi för tätorten.  

Bakgrund 

Yvonne Lewitski har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska förbjuda genom-
fartstrafik i Gamla stan och begränsa maxvikten för lastbilstransporter inom stadsdelen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat Ywonne Lewitskis medborgarförslag till 
tekniska förvaltningen för beredning. 
 
Tekniska förvaltningen har i sitt yttrande hänvisat till att om genomfartstrafik ska förbjudas 
och maxvikten för lastbilstransporter begränsas i en stadsdel, bör detta inte behandlas  
separat utan ingå i en mer övergripande strategi för trafiken i tätorten. 

Underlag för beslut 

Medborgarförslag från Yvonne Lewitski inkommet 2012-05-23. 
 
Förvaltningens skrivelse ”Förslag till yttrande över medborgarförslag om förbud mot trafik 
med motorfordon i Gamla stan”, daterat 2012-08-21. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 169 TN2012/0195 

Yttrande över remiss gällande hastighetsbegränsning på väg 200. 
Töreboda och Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förslaget till nya föreskrifter för väg 200. 
Målet bör vara att vägen får en säkrare utformning så att framkomligheten för yrkestrafiken 
och alla trafikantslag kan färdas säkert på berörda sträckor utan sänkt hastighet. 
 

Bakgrund 

Trafikverket har inkommit till Gullspång och Töreboda kommun med förslag till nya före-
skrifter om hastigheter för väg 200 i de båda kommunerna. Målet är, tydligare koppla högsta 
tillåtna hastighet med vägens standard. 
 
Sträckorna som berörs är mellan: 

 Väg 26 Horsåsrondellen och enskild väg Gamla Törebodavägen 90 km/tim. 

 Enskild väg Gamla Törebodavägen och 100 m söder om väg 3054 Björkulla 80 
km/tim. 

 Väg E 20 Hova och väg 26 Bräckan 80 km/tim. 
 
De föreslagna hastigheterna är välutredda och konsekvensutredningen är väl motiverad för 
de föreslagna hastigheterna. 

Underlag för beslut 

Remiss från Trafikverket ärendenr: TRV 2012/2920. 
 
Trafikingenjör Eva Berdenius skrivelse ”Förslag till yttrande över remiss gällande hastig-
hetsbegränsning på väg 200”, daterat 2012-08-13. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 170 TN2012/0119 

Yttrande över medborgarförslag om skylt vid Magnoliatorget i  
Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att behovet av skyltar för torg och andra mål i Mariestad 
får övervägas i arbetet med den planerade policy om vägvisning och skyltning för kommu-
nerna inom MTG-samarbetet. 

Bakgrund 

Margareta Gandefelt har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska sätta upp en 
skylt som visar att torget heter Magnoliatorget. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat Margareta Gandefelts medborgarförslag till tekniska 
nämnden för handläggning och beslut. 
 
Förvaltningen har i sitt förslag till yttrande meddelat att de tycker att förslaget är intressant 
men att inga torg i kommunen idag har namnskyltar. Samtliga torg bör i så fall få en 
namnskylt. Frågan bör därför utredas; hur ska skyltar utformas och var ska de placeras. 

Underlag för beslut 

Medborgarförslag från Margareta Gandefelt inkommet till tekniska förvaltningen  
2012-04-13. 
 
Förvaltningens skrivelse ” Förslag till yttrande över medborgarförslag om skylt vid  
Magnoliatorget”, daterat 2012-08-10. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 171 TN2012/0118 

Yttrande över medborgarförslag om cykelparkering vid busshållplat-
sen Göteborgsvägen/Södra Vägen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 
2012-08-10 som svar på inkommet medborgarförslag. 

Bakgrund 

Petra Lindsten har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska utöka cykelparker-
ingen vid busshållplatsen Göteborgsvägen/Södra vägen. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat Petra Lindstens medborgarförslag till tekniska nämn-
den för handläggning och beslut. 
 
Till busshållplats Södra vägen har cykelpendlingen ökat. De befintliga cykelställen räcker 
inte till för de cyklister som väljer att gå på vid denna busshållplats. 
 
Cykelparkeringen är planerad och kommer preliminärt att byggas 2014. Projektet är en del i 
ansökan om ”Statsbidrag för regionala kollektivtrafikanläggningar, för år 2013 samt 2014 
och 2015”. Åtgärderna är budgeterade till 150 000 kronor och delas lika mellan Västtrafik 
och Mariestads kommun. 

Underlag för beslut 

Medborgarförslag från Petra Lindsten inkommet till tekniska förvaltningen 2012-04-13. 
 
Förvaltningens skrivelse ” Förslag till yttrande över medborgarförslag om cykelparkering”, 
daterat 2012-08-10. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 172 TN2012/0186 

Förslag om policy för vägvisning inom MTG-samarbetet 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att i samarbete med 
representanter för respektive kommun, senast 2013, ta fram ett förslag till riktlinjer för väg-
visning och skyltning inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  

Bakgrund 

Allmänna utskottet i Gullspångs kommun har i beslut 2012-06-13 gett tekniska nämnden i 
uppdrag att i samråd med kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsgrupp ta fram; 
en policy för skyltning inom Gullspångs kommun och ett program för förbättring av be-
söksnäringsviktiga skyltar. Förslaget ska presenteras i oktober 2012. 
 
I Gullspångs kommun pågår projektet ”Det goda värdskapet” under 2011-2013. Gullspångs 
kommun har inventerat behovet av skyltar för turismen i kommunen och tagit fram ett för-
slag till åtgärder.  
 
I sammanträdesprotokollet från Allmänna utskottet från 2012-06-13, beskrivs det hur det 
under projektets gång blivit tydligt att det råder oklarheter beträffande skyltningen; som ex-
empel nämns fördelning av kostnader mellan kommuner och företag och inkonsekvent 
skyltning av till exempel caféer och vandrarhem längs Trafikverkets vägar. 
 
Förvaltningen föreslår därför att det behövs riktlinjer för skyltning och vägvisning inom 
samtliga kommuner i MTG-samarbetet. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ” Förslag om policy för vägvisning inom MTG”, daterat  
2012-08-07. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 173 TN2011/0243 

Torghandelsplatser i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om att ta bort de tillfälliga torgplatserna mellan 
Nya Torget och gågatan i Mariestad.  

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av torghandeln på Nya Torget i Mariestad. 
Främst gällde den placeringen av de tillfälliga platserna. Dessa utgör idag en ”barriär” och 
ger inte några inbjudande signaler till torghandeln i övrigt. Ett öppet stråk mellan Nya  
Torget och Esplanaden med gågatan som länk till övrig handel, gynnar handeln i centrum. 
 
Torghandelns tillfälliga platser bör finnas bland de fasta platserna, men bör kunna utökas 
vid enstaka tillfällen. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Torghandelsplatser i Mariestad”, daterat 2012-07-21. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 174 TN2011/0215 

Trafiksäkerhetsåtgärder inom MTG-samarbetet 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att ”trafiköar” kan användas som has-
tighetsdämpande åtgärder på bostadsgator och att hyran ska vara 4 000 kronor/par 
för en period om två år. 

 

 Inköpen finansieras inom ramen för trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder i invester-
ingsbudgeten. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2011-11-29 om att gatuavdelningen på försök fick hyra ut så 
kallade ”trafiköar” till externa intressenter för att användas i miljöer som exempelvis;  
mindre bostadsgator, boendeföreningar eller utanför lokaler där verksamheter med barn 
finns. 
 
Tekniska förvaltningen har efter beslut 2011-11-29, fått klagomål från boende som anser att 
kommunen tar ut för hög hyra för de farthinder som erbjudits. 
 
De senaste åren har tekniska förvaltningen fått många önskemål och krav på åtgärder som 
begränsar hastigheterna på kommunala gator i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kom-
muner. 
 
Förvaltningen har under det gångna året främst satt ut tillfälliga farthinder på våren som 
tagits in på hösten. Dessa tillfälliga farthinder är förenade med mycket arbete. 
 
Förvaltningen har med anledning av detta tagit fram ett förslag till hyreskostnad för en pe-
riod om två år. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Trafiksäkerhetsåtgärder i MTG”, med bilagan ”Trafiköar för en 
bättre trafiksäkerhet”, daterat 2012-08-20. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 175 TN2012/0167 

Samrådsremiss: Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort (FÖP), 
Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av samrådsremissen och förvaltningens yttrande och har för sin 
del ingen erinran.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2012 om att förslaget till den fördjupade översikts-
planen för Mariestads tätort ska samrådas sommaren 2012. 
 
VA-avdelningen, Gatuavdelningen och Kart- och mätavdelningen har tagit del av den för-
djupade översiktsplanen och har meddelat att de inget har att erinra mot planen. 
 

Underlag för beslut 

Samrådsremiss: Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort (FÖP), Mariestad. 
 
VA-avdelningen skrivelse, daterat 2012-09-03 med besked om att de inte har någon erinran 
mot samrådshandlingen. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 176  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
1. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau §  279, 2012-08-

16. Förslag till ändring av gatuavdelningens organisation. TN2011/0201 

2. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 281, 2012-08-
16. Iordningsställande av ridbana på Brunnsbergs ridanläggning. TN2010/0140. 

3. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 290, 2012-08-
16. Igångsättningstillstånd för Marieholmsskolan. TN2012/0163 

4. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, Uu § 120, 2012-
08-21. Förändring av gatuorganisationen inom MTG-samarbetet. TN2011/0201 

5. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, Uu § 117, 2012-
08-21. Medborgarförslag om trafikproblem på Halnavägen. TN2012/0203 

6. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, Uu § 116, 2012-
08-21. Motion om cykel- och gångbro över kanalen samt ny placering av färjan Lina. 
TN2012/0204 

7. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, Uu § 105, 2012-
08-21. Eventuell försäljning av gatubelysningen. TN2012/0205 

8. Länsstyrelsen Västra Götaland, ärende nr 14-69-1056 9838. Beslut om stöd enligt 
förordningen (2008.1247) om stöd för investeringar i solvärme. TN2012/0005 

 

 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 177  

Lägesrapport – investeringsprojekt 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Förvaltningschefen informerade om det dokument som tagits fram med de olika avdelning-
arnas pågående investeringsprojekt. Arbetet med att skriva in aktuella uppgifter för de olika 
investeringsprojekten pågår 
 
Detta dokument blir en handling som kontinuerligt är under arbete med aktuell informa-
tion. Dokumentet kommer att läggas på bordet vid nämndens sammanträden.  
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 178 TN2012/0212 

Krontorpsrondellen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetstutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att äska 300 tkr 
för åtgärder i Krontorpsrondellen. 

Bakgrund 

Utvecklingsavdelningen har lämnat förslag till åtgärder i Krontorpsrondellen till förvalt-
ningen. 
 
För att kunna göra dessa åtgärder krävs ytterligare medel på ca 300 tkr. Åtgärderna beräknas 
vara utförda under 2013. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-09-11 
 
Anslagsdatum 2012-09-27 Anslag tas ner 2012-10-19 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


