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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 128  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

 Budgettext 2014 
 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 129 TN2013/0085 

Ekonomisk uppföljning prognos 2, driftbudget Tekniska nämnden,  
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar prognos 2 till nämnden med följande tillägg: 
 

- Arbetsutskottet föreslår att nämnden äskar medel för återställningskostnader med 
anledning av att kommunen minskar lokalanvändningen vid Granatens förskola. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen. 
 
Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar prognos 2 per 2013-05 för den skattefi-
nansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond. 
 
För den skattefinansierade verksamheten beräknas gatuavdelningens verksamhet gå med ett 
underskott med 3 000 tkr. Övriga verksamheter beräknas följa budget. Gatuavdelningens 
underskott beror bland annat på att verksamheten inom gatu- och parkavdelningen är mer 
omfattande än vad budgeten tillåter. Tekniska nämnden har vid prognostillfälle 1, konse-
kvensbeskrivit de åtgärder som krävs för att täcka underskottet.  
 
Fastighetsavdelningen beräknas följa budget med tilläggen att underhållsinsatserna reduce-
ras och att det sker en reglering av ramar mellan nämnder till följd av förändrat lokalutnytt-
jande (Bjurliden, Mariaskolan och Björkvägen). Fastighetsavdelningens verksamheter har 
belastats med ökade energikostnader till följd av en kall vår. Dessutom påverkas verksam-
heten av att kommunen minskar lokalanvändningen vid Granatens förskola. Detta leder till 
återställningskostnader som belastar verksamheten. 
 
Den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond beräknas följa budget. 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) yrkar att arbetsutskottet överlämnar prognos 2 till nämnden 
med följande tillägg; 
- att nämnden äskar medel för återställningskostnader med anledning av att kommunen 
minskar lokalanvändningen vid Granatens förskola. 
 
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Evert Eklinds (MAP) yrkande. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 129, fortsättning. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 2 2013, daterat 2013-05-23”. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
Åke Lindström, förvaltningschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 130 TN2013/0085 

Ekonomisk uppföljning prognos 2, investeringsbudget Tekniska 
nämnden, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar prognos 2, sammanställning av investeringsprojekt för tekniska 
nämndens verksamheter i Mariestads kommun till nämnden. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström redovisar en sammanställning av investeringsprojekt för 
VA-avdelningen och förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar en sammanställning 
av investeringsprojekt för övriga verksamheter. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun, 
prognostillfälle 2”. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
Åke Lindström, förvaltningschef 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 5 
 2013-05-28  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 131 TN2013/0087 

Ekonomisk uppföljning prognos 2, driftbudget Tekniska nämnden,  
Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar prognos 2 till tekniska nämnden med följande tillägg: 
 

- Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att redovisa nuvarande rutin för kom-
pensation för lönekostnadsökningar till tekniska nämndens sammanträde den 11 
juni. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen. 
 
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar prognos 2 per 2013-05-24 för 
både den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond. 
 
För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 2 707 tkr. Av detta 
underskott beräknas gatuavdelningens verksamhet gå med ett underskott med 907 tkr. Or-
saken till underskottet beror bland annat på att uppdragen idag bedrivs enligt nya principer 
för att effektivisera arbetet. Detta får till följd att gatuavdelningens intäkter minskar.  
 
Fastighetsavdelningens verksamhet beräknas gå med ett underskott med 1 800 tkr. Orsaken 
till underskotten är bland annat ökade driftskostnader för hyres- och skolfastigheter och 
utebliven kompensation för löneökningar. Åtgärder motsvarande 500 tkr kommer att tas 
fram. 
 
För den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond, VA-avdelningen, beräknas ett under-
skott med 300 tkr. 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Magnus Dimberg (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar prognos 2 till nämnden 
med följande tillägg; 

- Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att redovisa nuvarande rutin för kom-
pensation för lönekostnadsökningar till tekniska nämndens sammanträde den 11 
juni. 
 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Magnus Dimbergs (M) yrkande. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 131, fortsättning 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 2 per 2013-05-24” som delades ut på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:   
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
Åke Lindström, förvaltningschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 132 TN2013/0087 

Ekonomisk uppföljning prognos 2, investeringsbudget Tekniska 
nämnden, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar prognos 2, sammanställning av investeringsprojekt för tekniska 
nämndens verksamheter i Töreboda kommun till nämnden. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen. 
 
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar en sammanställning av investe-
ringsprojekt för tekniska nämndens verksamheter. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun, 
prognostillfälle 2”. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
Åke Lindström, förvaltningschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 133 TN2013/0088 

Ekonomisk uppföljning prognos 2, driftbudget Tekniska nämnden,  
Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar prognos 2 till tekniska nämnden med följande tillägg: 
 

- Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att redovisa nuvarande rutin för kom-
pensation för lönekostnadsökningar till tekniska nämndens sammanträde den 11 
juni. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen. 
 
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar prognos 2 per 2013-05-24 för den 
skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond. 
 
För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 2 400 tkr. Av detta 
underskott beräknas städavdelningen gå med ett underskott med 100 tkr och gatuavdelning-
ens verksamhet gå med ett underskott med 400 tkr. Orsaken till gatuavdelningens under-
skott beror bland annat på att uppdragen idag bedrivs enligt nya principer för att effektivi-
sera arbetet. Detta får till följd att gatuavdelningens intäkter minskar.  
 
Fastighetsavdelningens verksamhet beräknas gå med ett underskott med 1 500 tkr. Orsaken 
till underskotten är bland annat ökade driftskostnader för hyres- och skolfastigheter och 
utebliven kompensation för löneökningar. Åtgärder motsvarande 500 tkr kommer att tas 
fram. 
 
För den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond, VA-avdelningen, beräknas ett under-
skott med 500 tkr. 

Behandling under sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att arbetsutskottet överlämnar pro-
gnos 2 till nämnden med följande tillägg; 
 

- Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att redovisa nuvarande rutin för kom-
pensation för lönekostnadsökningar till tekniska nämndens sammanträde den 11 
juni. 

-  
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt sitt yrkande. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 133, fortsättning 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 2 per 2013-05-24” som delades ut på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:   
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
Åke Lindström, förvaltningschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 134 TN2013/0088 

Ekonomisk uppföljning prognos 2, investeringsbudget Tekniska 
nämnden, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar prognos 2, sammanställning av investeringsprojekt för tekniska 
nämndens verksamheter i Gullspångs kommun till nämnden. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen. 
 
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar en sammanställning av investe-
ringsprojekt för tekniska nämndens verksamheter. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun, 
prognostillfälle 2”. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
Åke Lindström, förvaltningschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 135 TN2012/0155 

Uppföljning av tekniska nämndens mål år 2013, prognos 2 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen. 

Bakgrund 

Uppföljningen av tekniska nämndens mål ska redovisas vid varje prognostillfälle. Förvalt-
ningen har tagit fram en uppföljning av målen med en bedömning av möjligheten till att må-
len har uppnåtts vid årets slut.  

Underlag för beslut 

Skrivelen ”Uppföljning av tekniska nämndens mål år 2013 prognos 2”. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 136 TN2013/0109, TN2013/0110, TN2013/0111 

Budgettext 2014 – Tekniska nämnden MTG 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens text till kommunernas dokument för tekniska 
nämndens budget 2014 MTG. 

Bakgrund 

Förvaltningen har tagit fram förslag till text till kommunernas dokument för budget 2014. 
Den föreslagna texten redovisas och delas ut till ledamöterna på sammanträdet. Handlingen 
skickas till respektive kommunstyrelse för behandling. 

Underlag för beslut 

Skrivelsen ”Tekniska nämnden MTG”. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 137 TN2013/0148 

Information – Internhyror i Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Fastighetschef Bo Theorén och förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson informerar 
om det nuvarande internhyressystemet i Töreboda kommun. 
 
Kommunfullmäktige har 2010-12-13 antagit förslag till internhyressystem för Töreboda 
kommun. Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson informerar att internhyror har 
införts på de fastigheter som kommunfullmäktige beslutat om. De fastigheter som är un-
dantagna internhyressystemet är fritidsfastigheter, hyresfastigheter, Vårdcentralen och för-
valtningsbyggnader. Hon informerar också att hyran beräknades på faktiska kostnader på 
dåvarande budget. 
 
Ärendet återkommer vid tekniska nämndens sammanträde den 11 juni med ytterligare in-
formation om genomförandet av systemet. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Bo Theorén, fastighetschef 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 138 TN2013/0149 

Handikappanpassning av Gullstensskolan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen besluta följande: 
 

 Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att med hjälp av års-entreprenören uppföra, i 
befintlig byggnad, en hiss och en handikapptoalett. 
 

 Anvisa investeringsmedel med 1 500 000 kr, vilka finansieras genom anslag i Gull-
spångs kommuns budget. 

 

 Öka tekniska nämndens driftbudget med tillkommande driftskostnad med 6 000 
kr/år. Kommunens kapitalkostnader ökar med 89 000 kr/år. 
 

Bakgrund 

Det finns krav på att Gullstensskolan ska handikappanpassas under höstterminen 2013. För 
detta krävs det att en hiss installeras. Fastighetsavdelningen ska tillsammans med skolans 
personal ta fram ett förslag på en invändigt placerad hiss och en handikapptoalett. 
 
Totalkostnaden för projektet beräknas uppgå till ca 1 500 000 kr vilket inkluderar oförut-
sedda, arbets-, material- och byggherrekostnader. Investeringen medför en ökad kapital-
kostnad med 89 000 kr/år och en ökad driftskostnad med 6 000 kr/år. 
 
Entreprenaden kommer inte att vara färdigställd till skolstart hösten 2013. Beräknad färdig-
ställandetid är i slutet av september 2013. 

Underlag för beslut 

Förvaltningschef Åke Lindström och projektledare Ulf Johanssons tjänsteskrivelse, ”Handi-
kappanpassning av Gullstensskolan”, daterad 2013-05-21. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 139 TN2013/0098 

Antagande av entreprenör – tre nya hissar till Mariaskolan i  
Mariestad  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbud från GL Hiss & Automatic AB för  
installation av tre nya hissar till Mariaskolan för en kostnad av 412 000 kr. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad har fattat ett inriktningsbeslut om fortsatt användning av 
Mariaskolan för samlokalisering av andra kommunala enheter. I den första etappen iord-
ningställs lokaler för Rehmas verksamhet. I den andra etappen iordningsställs lokaler för 
AME-servicecenter, Beroendecentrum, Försörjningsstöd och LSS Ankaret. 
 
För att göra övervåningarna tillgängliga ska tre hissar installeras. Fastighetsavdelningen har 
tillsammans med verksamhetsföreträdare utfört projektering och infordran av anbud. 
 
Fyra anbud har erhållits varav ovanstående anbudsgivare har lämnat det ekonomisk mest 
fördelaktiga anbudet. 
 
Kostnaden för projektet inklusive oförutsett ryms inom anslagna medel. 

Underlag för beslut 

Fastighetschef Bo Theorén och projektledare Ulf Johanssons tjänsteskrivelse ”Tre nya his-
sar till Mariaskolan i Mariestad. Antagande av entreprenör”, daterad 2013-05-27. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Ulf Johansson, projektledare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 140 TN2013/0121 

Antagande av entreprenör – Ny ventilation till kök, 4-årsprogrammet 
på yrkesgymnasiet i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbud från VEAB Ventilationsentreprenader AB 
för installation av ventilation i nytt kök för 4-årsprogrammet på Yrkesgymnasiet i Mariestad 
till en kostnad av 332 000 kr. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-12-12 att bygga om befintliga lokaler på 
gymnasiesärskolan till ett storhushållskök med tillhörande bageridel. Ombyggnationen ska 
vara klar under hösten 2013. 
 
Bygg-, el- och rörentreprenaden utförs med års-entreprenörer. Fastighetsavdelningen har 
tillsammans med verksamhetföreträdare utfört projektering och infordran av anbud för in-
stallation av ventilation. 
 
Fem anbud har inkommit varav ovanstående anbudsgivare har lämnat det mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbudet. 
 
Kostnaden för projektet inklusive oförutsett ryms inom anslagna medel. 

Underlag för beslut 

Fastighetschef Bo Theorén och projektledare Ulf Johanssons tjänsteskrivelse ”Ny  
ventilation till kök, 4-årsprogrammet på Yrkesgymnasiet i Mariestad. Antagande av  
entreprenör”, daterad 2013-05-27. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Ulf Johansson, projektledare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 141 TN2013/0150  

Ökat underhåll av fritidsfastigheter i Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att hos Kommunstyrelsen begära 450 000 kr till underhåll 
för fritidsfastigheter år 2013 enligt nedanstående lista. 
 

 Vandrarhemmet: Målning fasader och akut omläggning av kullersten innan turistsä-
song (del av gårdsplan), kostnad 300 000 kr. 
 

 Brunnsbergs ridanläggning: Målning samt byte av 5 % panel, 150 000 kr. 

Bakgrund 

Förvaltningen har i skrivelse till tekniska nämnden lämnat förslag om att nämnden hos 
Kommunstyrelsen begär 850 000 kr extra underhållsmedel till fritidsfastigheter år 2013 en-
ligt nedanstående lista utan inbördes ordning. 
 

 Vandrarhemmet: Målning fasader och akut omläggning av kullersten innan turistsä-
song (del av gårdsplan), kostnad 300 000 kr. 

 Karlsholme/Rotundan: Omläggning av papptak, 400 000 kr. 

 Brunnsbergs ridanläggning: Målning samt byte av 5 % panel, 150 000 kr. 
 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) yrkar att arbetsutskottet föreslår nämnden att hos Kommun-
styrelsen begära 450 000 kr till underhåll för fritidsfastigheter år 2013 enligt nedanstående 
lista.  

- Vandrarhemmet: Målning fasader och akut omläggning av kullersten innan turistsä-
song (del av gårdsplan), kostnad 300 000 kr. 
 

- Brunnsbergs ridanläggning: Målning samt byte av 5 % panel, 150 000 kr. 
 

Ordföranden Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Evert Eklinds (MAP) yrkande. 

Underlag för beslut 

Fastighetschef Bo Theorén, fastighetsförvaltare Magnus Persson och förvaltningschef Åke 
Lindströms skrivelse ”Ökat underhåll till fritidsfastigheter”, daterat 2013-05-21. 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2013-05-28  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 142 TN2013/0151 

Igångsättningstillstånd för etapp 1, gång- och cykelväg utmed All-
männa vägen i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen bevilja igångsättningstill-
stånd för etapp 1, gång- och cykelväg utmed Allmänna vägen samt att anslå 145 tkr till om-
byggnaden. 

Bakgrund 

Gullspångs kommun har tillsammans med Trafikverket ingått ett samfinansieringsavtal för 
att bygga samman cykelvägnätet mellan Sjötorp och Gullspång. Endast två etapper utmed 
Allmänna vägen återstår. 
 
Den första etappen är projekterad i samband med projektering och utförandet av gång- och 
cykelvägen längs Ankarvägen och är planerad att utföras under 2013. Statsbidragsgrundande 
belopp är 290 tkr varav kommunens del uppgår till 145 tkr. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselbom, projektledare Johan Bengtsson och förvaltningschef Åke Lind-
ströms skrivelse ”Igångsättningstillstånd för etapp 1, gång- och cykelväg utmed Allmänna 
vägen i Gullspångs kommun”, daterat 2013-05-20. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2013-05-28  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 143 TN2013/0016 

Tillgänglighetsanpassning v bussterminal i Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun att 
avbryta tillgänglighetsanpassningen av bussterminalen i Gullspång och tacka nej till 2013 års 
statsbidrag. 

Bakgrund 

Bussterminalen i Gullspång är en av de sista bussterminaler i Skaraborgsregionen som inte 
är tillgänglighetsanpassad eller anpassad för lågbyggda bussar. Ombyggnaden har planerats i 
befintligt läge. 
 
Inför år 2013 har Tekniska förvaltningen beviljats statsbidrag för genomförande av kollek-
tivtrafikåtgärder. Statsbidragsgrundande belopp är 1 200 tkr varav kommunens del uppgår 
till 600 tkr. 
 
Eftersom tekniska förvaltningens budgetram för 2013 inte medger ombyggnad av busster-
minalen föreslår förvaltningen att projektet inte påbörjas. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselbom, projektledare Johan Bengtsson och förvaltningschef Åke Lind-
ströms skrivelse ”Tillgänglighetsanpassning av bussterminal i Gullspång”, daterat  
2013-05-20. 
 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 2013-05-28  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 144 TN2013/0152 

Igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av busshållplats 
vid Törebodavägen i Älgarås 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen i Töreboda att bevilja igång-
sättningstillstånd för projektering och ombyggnad av busshållplats vid Nygatan utmed Tö-
rebodavägen i Älgarås. Medel för ombyggnaden föreslås att tas ur Tekniska förvaltningens 
budget för trafik/tillgänglighet. 

Bakgrund 

I Töreboda kommun utfördes under år 2011 en hållplatsinventering vilket resulterade i en 
rangordningslista. I denna lista prioriterades hållplatsen vid Nygatan utmed Törebodavägen 
i Älgarås som idag helt saknar tillgänglighetsanpassning. 
 
Inför år 2013 har tekniska förvaltningen ansökt och beviljats statsbidrag för denna busshåll-
plats. Statsbidragsgrundande belopp för åtgärden är 250 tkr varav kommunens del utgör 
125 tkr. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselbom, projektledare Johan Bengtsson och förvaltningschef Åke Lind-
ströms skrivelse ”Igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av busshållplats vid 
Törebodavägen i Älgarås”, daterat 2013-05-20. 
 
 
 ______________________________________________________  
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 Sammanträdesdatum Sida 21 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 145 TN2013/0153 

Hantering av schakttillstånd och trafikanordningsplaner inom MTG 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att den beskrivna rutinen för hantering av schakt-
tillstånd och trafikanordningsplaner verkställs. 

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav 2011-05-17 förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
underlag för ansökningsförfarande för schakttillstånd och trafikanordningsplaner. 
 
Införande av en tydlig rutin för schakttillstånd och därtill tillhörande trafikanordningsplaner 
har fördröjts i väntan på att ett nytt kommunövergripande ärendehanteringssystem ska  
införas. Till dess att detta sker föreslår förvaltningen att en manuell rutin införs, där anmä-
lan sker till förvaltningens nämndsekreterare. Nämndsekreteraren samlar inkomna förfråg-
ningar och distribuerar dessa vidare till berörda tjänstemän som gör en bedömning av  
arbetet och meddelar berörd aktör vilka förutsättningar som gäller. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselbom och förvaltningschef Åke Lindströms skrivelse ”Hantering av 
schakttillstånd och trafikanordningsplaner inom MTG”, daterat 2013-05-20. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2013-05-28  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 146 TN2011/0092 

Underrättelse, granskning av detaljplan för Sjölyckan (fd Nolskogen 
Etapp 1), Mariestads tätort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av detaljplanen för Sjölyckan och förvaltningens synpunkter 
och överlämnar dessa till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunledningskontoret har skickat underrättelse, granskning av detaljplan för Sjölyckan 
till tekniska nämnden för inlämnande av eventuella synpunkter.  
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av planen.VA-avdelningen vill 
framföra att gatu och VA-utredningen tillhörande detaljplan för Sjölyckan inte är uppdate-
rad efter samrådshandlingens synpunkter. Övriga avdelningar har inget att erinra mot de-
taljplanen. 

Underlag för beslut 

Underrättelse, granskning av detaljplan för Sjölyckan och VA-avdelningens synpunkter. 
 
 
______________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
 2013-05-28  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 147 TN2013/0154 

Samrådsremiss: Ny detaljplan för kv Flamman, Mariestad tätort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av den nya detaljplanen för Kv Flamman och förvaltningens 
synpunkter och överlämnar dessa till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunledningskontoret har skickat ny detaljplan för kv Flamman till tekniska nämnden 
för samråd. Syftet med planen är att skapa ett helhetsbegrepp av kvarteret där tidigare pla-
ner har varit gällande för olika fastigheter.  
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av planen.VA-avdelningen har 
framfört synpunkter gällande VA-servisanslutning i Mariagatan. Övriga avdelningar har 
inget att erinra mot planen. 

Underlag för beslut 

Samrådsremiss, ny detaljplan för kv Flamman och VA-avdelningens synpunkter. 
 
 
______________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
 2013-05-28  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 148  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun, Kf § 68,  

2013-04-29. Utvecklingsplan för Göta Holme. TN2011/0143 

2. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun, Kf 67, 2013-

04-29. Utvecklingsmedel 2013. TN2012/0124 

3. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun, Kf § 66, 2013-

04-29. Ombudgetering av investeringsprojekt från 2012 till 2013. 

TN2013/0044 

4. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun, Kf § 64, 2013-

04-29. Ombudgetering av driftbudget 2012 till 2013 tekniska nämnden. 

TN2013/0044 

5. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestads kommun, Ks § 88,  

2013-05-02. Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anled-

ning av underskott prognos 1. TN2013/0085 

6. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 28,  

2013-04-29. Avskrivning av fordran för VA-abonnenter. TN2013/0153 

7. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 29,  

2013-04-29. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och be-

redningen för framtidsfrågor samt enskilda förtroendevalda för 2012 års 

förvaltning. TN2013/0031 

8. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 31,  

2013-04-29. Årsredovisning 2012. TN2013/0031 

9. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 27, 

2013-04-29. Ombudgetering från 2012 till 2013. TN2013/0043 

10. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestads kommun, Kf § 46,  

2013-04-29. Gestaltning av Stockholmsvägen, etapp 1. TN2012/0152 

11. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestads kommun, Kf § 43,  

2013-04-29. Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansökan 

om att ingå i ett finskt förvaltningsområde. TN2012/0224 

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 148, fortsättning 

12. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, Ks § 136,  

2013-05-08. Nyttjanderättsavtal järnvägsmagasinet Otterbäcken på fastig-

heten Otterbäcken 22:2. TN 2013/0117 

13. Underrättelse utställningshandling; Fördjupad översiktsplan i Mariestad 

(FÖP Mariestad). TN2012/0167 

 

_______________________________ 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
 2013-05-28  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 149 

Information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Studiebesök tekniska nämnden 11 juni 

Nämndsekreterare Ingalill Lindblad informerar om arbetet med program och tider för stu-
diebesök den 11 juni. Fullständigt program skickas ut i samband med utskick av kallelse till 
tekniska nämnden den 11 juni. 
 
 
 ______________________________________________________  
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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 2013-05-28 
 
Anslagsdatum 2013-06-05 Anslag tas ner 2013-06-27 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


