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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 14.00-17.05 

 

Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande 
 Tore Johansson (S) 1:e vice ordförande 
 Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande 
 Magnus Dimberg (M) Ledamot 
 Sune Jansson (C) Ledamot 
 

 

Övriga deltagande Gunnar Bohlin                            (M)  Ej tjänstgörande ersättare 
 Åke Lindström Förvaltningschef 
 Elisabeth Westberg Förvaltningsekonom 
 Matz Hasselbom Gatuchef 
 Ingalill Lindblad Sekreterare 
 
 

 

Utses att justera Magnus Dimberg  

 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2012-10-23 

 

Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  179-190 
 Ingalill Lindblad 

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

 Ulf Andersson  

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

 Magnus Dimberg 

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 2 
 2012-10-16  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 179    

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

 Information - Kundenkät Gästhamnen i Mariestad. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 180 TN2012/0232 

Revisorernas övergripande granskning 2012 – Tekniska nämnden 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att skicka revisorernas frågeställningar, som arbetsutskottet till-
sammans med tjänstemännen besvarat, till ledamöterna i nämnden.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen och varje nämnd ska årligen granskas av revisorerna för att ge fullmäkti-
ge tillräckligt underlag till prövningen av ansvarsfrihet. Revisorerna har i år beslutat att göra 
en övergripande granskning av kommunstyrelsen och några av kommunens nämnders for-
mer för styrning och ledning. Tekniska nämnden är en bland de utvalda nämnderna. 
 
Den övergripande granskningen genomförs genom att nämnden den 30 oktober träffar de 
förtroendevalda revisorerna och dess biträde från KPMG. Tillsammans med kallelsen till 
detta möte har det bifogats frågeställningar som arbetsutskottet diskuterat tillsammans med 
tjänstemän inom förvaltningen.  

Underlag för beslut 

Revisorernas frågeformulär. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 181  

Information – Analys av gatu-, park- och fastighetsverksamheterna 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström informerade om det pågående arbetet med genomgång av 
ekonomiredovisning per verksamhet.  Ekonomiredovisningen ska i fortsättningen ge en 
analys av vad som ingår i budget för respektive verksamhet.  

Underlag för beslut 

Muntlig information under sammanträdet. 

 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 182 TN2012/0205 

Angående en eventuell försäljning av vägbelysning i Töreboda  
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att slutföra utredningen.  
 

 Ärendet återkommer till nämndens sammanträde den 30 oktober.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kommun har i beslut Uu § 105,  
2012-08-21 remitterat ett ärende till Tekniska nämnden gällande eventuell försäljning av ga-
tubelysningen. Svaret ska innehålla ett yttrande och uppgift om vad kostnaden för gatube-
lysningen (drift och underhåll) är idag. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström redovisade muntligt om det förslag till avtal med MTEAB 
som kommunen erhållit och kostnader för kommunen.  
 
Förvaltningen kommer att ta fram ett skriftligt yttrande med uppgift om vad kostnaden för 
gatubelysningen är idag, till tekniska nämndens sammanträde den 30 oktober. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslut Uu § 105, 2012-08-21. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 183 TN2012/0203 

Medborgarförslag om trafikproblem på Halnavägen i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att det inkomna medborgar-
förslaget om ändrad sträckning och hastighetsdämpande åtgärder överlämnas till  
Trafikverket för vidare handläggning. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har i beslut Uu § 117, 2012-08-21, remitterat till tek-
niska nämnden och kommunledningskontoret ett medborgarförslag gällande trafikproblem 
på Halnavägen för yttrande och utredning. 
 
I medborgarförslaget föreslås det att: 

 En ny sträckning dras norr om villabebyggelsen och med anslutning till befintlig väg 
efter ridhuset. 

 Hastigheten begränsas till 30 eller 40 km/h- 

 Trafikverket uppvaktas i syfte att ta fram hastighetsdämpande åtgärder. 
 
Eftersom Trafikverket är väghållare för Halnavägen föreslår förvaltningen att förslaget  
gällande ny sträckning och hastighetsdämpande åtgärder överlämnas till Trafikverket.  
 
Beträffande förslaget om att begränsa hastigheten till 30 eller 40 km/h är det kommunen 
som beslutar inom det tätbebyggda området. Förvaltningen har tillsammans med Trafikver-
ket gjort en hastighetsöversyn i de tre kommunerna i MTG-samarbetet. Man avvaktar nu ett 
generellt beslut om nya hastigheter inom tätbebyggt område. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Förslag till yttrande över medborgarförslag gällande Halnavägen i 
Töreboda”, daterat 2012-10-04. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 184 TN2011/0201 

Gatuorganisationen inom MTG-samarbetet 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett skriftligt  
underlag till tekniska nämndens sammanträde den 30 oktober. 
 

 Ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2011-12-20 att låta Tekniska förvaltningen ta fram förslag till 
ett mer effektivt arbetssätt inom Gatuavdelningen. Hela gatuavdelningen träffades på Norr-
kvarns konferensavdelning 2012-04-17 för en heldagskonferens med effektivisering som 
tema. Synpunkterna och idéerna från konferensen har därefter bearbetats och samman-
fattats i ett förslag som respektive kommun inom MTG-samarbetet har tagit del av. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström och gatuchef Matz Hasselbom informerade om det  
pågående arbetet med ett nytt arbetssätt för gatuorganisationen inom MTG-området. Bland 
annat informerades om förvaltningens förslag till lokalisering och omfattning av de olika 
enheterna inom avdelningen. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 185 TN2012/0212 

Information – Krontorpsrondellen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Till förvaltningen har det inkommit klagomål på utseendet och skötseln av Krontorps-
rondellen. 
  
Tekniska nämndens arbetsutskott gav 2012-09-11, förvaltningen i uppdrag att äska pengar 
för åtgärder av Krontorpsrondellen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut från 
2012-09-13 förutsatt att tekniska nämnden finansierar omgestaltningen av Krontorps-
rondellen inom befintligt budgetram och att arbetet skulle påbörjas omedelbart. 
 
Gatuchef Matz Hasselbom informerade att arbetet kommer att påbörjas under vecka 44 och 
beräknas vara klart inom en vecka om allt går enligt planerna. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 186 TN2012/0201 

Antagande av entreprenör – Tillbyggnad av servicebyggnad vid  
Töreboda Camping 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbud nr B2 som totalentreprenör för till-
byggnad av servicebyggnad vid Töreboda camping till en kostnad av 1 685 000  
kronor.  
 

 Tillbyggnaden finansieras inom Kommunstyrelses investeringsbudget 2012 och 
2013 i Töreboda kommun. 
 

 Beslutet gäller under förutsättning att Kommunstyrelsen i Töreboda kommun beslu-
tar om igångsättning. 
 

 Fördelning av tillbyggnadens drift- och kapitalkostnader på Töreboda kommun re-
spektive på Tekniska förvaltningen klargörs när förhandlingar med Kanalbolaget 
och arrendator för Töreboda camping är klara. 

Bakgrund 

På uppdrag av Kommunstyrelsen i Töreboda kommun har förfrågningsunderlag upprättats 
och anbud infodrats för en tillbyggnad av servicebyggnaden vid Töreboda camping. 
 
Förvaltningen har erhållit åtta anbud. Efter utvärdering av samtliga anbud är ovanstående 
anbud med en kostnad av 1 685 000 kronor det mest ekonomiskt fördelaktiga för  
kommunen. 
 
Servicebyggnaden skall fungera för såväl campinggäster som båtturister på Göta Kanal. 
Förhandlingar om hyreskostnader samt service och skötsel pågår med Kanalbolaget och 
arrendator för Töreboda camping. 
 
Tillbyggnaden planeras att vara klar till säsongen 2013 och finansieras inom Kommunstyrel-
ses investeringsbudget 2012 och 2013 i Töreboda kommun. Den totala projektkostnaden 
inkl entreprenadkostnad, byggherrekostnad och oförutsett beräknas uppgå till ca 2 400 000 
kronor. 
 
Med investeringskostnaden som underlag beräknas den årliga bruttokostnaden till 235 000 
kronor (exklusive städning). Beräkningen är baserad på 4,5 % ränta, 25 års avskrivning och 
400 kr/m2 i driftkostnad (el, värme, vatten, underhåll och liknande). 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 186, fortsättning. 

 
Bruttokostnaden fördelas med 204 000 kronor kapitalkostnader som belastar Töreboda 
kommuns budget och resterande 31 000 kronor är ökade driftskostnader som belastar  
Fastighetsavdelningen budget. 
 
Tillbyggnadens nettokostnader kan beräknas först när förhandlingar med Kanalbolaget och 
arrendatorn för Töreboda Camping är slutförda. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Töreboda kommun. Tillbyggnad av servicebyggnad vid Töreboda 
Camping – Antagande av entreprenör”, daterat 2012-10-10. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 187 TN2012/0233 

Förslag till sammanträdesdagar år 2013 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att fastställa följande datum och tider för sammanträden under år 
2013: 
 
Tekniska nämnden    Tekniska nämndens arbetsutskott 
 
12 februari    29 januari 
12 mars         26 februari  
9 april     26 mars 
14 maj     30 april   
11 juni     28 maj  
10 september                                            27 augusti 
8 oktober    24 september 
5 november    22 oktober 
17 december    3 december   
 
 
Teknisk nämnd tisdagar kl 17.00 och arbetsutskott tisdagar kl 14.00 
   
Presidiemöten den 15 januari och 13 augusti, tisdagar kl 14.00. 

Bakgrund 

Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden och dess arbetsut-
skott för år 2013. 
 
Förslaget innebär en minskning av sammanträden under 2013. Från tidigare 11 till  
9 sammanträden. Detta gör att det finns fler möjligheter att vid behov kalla till extra sammanträden.  
 
Presidiemöten i januari och augusti har lagts till med anledning av den längre tidsperioden mellan de 
ordinarie sammanträdena vid jul och sommaruppehållen. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Förslag till sammanträdesdagar 2013”, daterat 2012-10-04. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 188 TN2012/0217 

Samrådsremiss: Ändring av detaljplan för kv Apeln mm, Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av samrådshandlingen och överlämnar förvaltningens  
synpunkter till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 september 2012 om samråd för rubricerad detaljplan.  
 
Syftet med ändringen är att skapa möjlighet till både bostäder och kontor i Tingshuset och i 
intilliggande byggrätter, att skapa bättre ytor för parkeringslösningar och att säkra  
allmänhetens passage genom kvarteret. 
 
VA-avdelningen, gatuavdelningen och kart och mätavdelningen har tagit del av samråds-
handlingen.  
 
VA-avdelningen har framfört synpunkter avseende rubriken, ”Placering; utformning; utfö-
rande” under planbestämmelser. På plankartan ska textförklaringen för b ändrast till: 
”Dagvatten bör omhändertas lokalt eller fördröjas före anslutning till kommunens nät. 
Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med gatuhöjd vid förbindelsepunkt Zon 2 i Läns-
styrelsens markanvändningsdiagram gäller”. 
 
Gatu- och kart och mätavdelningen har inget att erinra mot planen. 

Underlag för beslut 

Samrådshandling och VA-avdelningens skrivelse ”Samråd ändring av detaljplanen för kv 
Apeln mm, Mariestad, Mariestads kommun”, daterat 2012-10-01. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunledningskontoret i Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 189 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau §  297, 2012-08-
30. Utökade parkeringsmöjligheter vid Vänershofs idrottsområde. TN2011/0241 

2. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 197, 2012-09-05. Förändring av 
gatuorganisationen inom MTG-samarbetet. TN2011/0201 

3. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 215, 2012-09-05. Ansökan om 
statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar för år 2013 samt 
2014 och 2015. TN2012/0180 

4. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, Uu § 126, 2012-
09-12. Remiss, ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och trafik-
säkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar 2013-2015. TN2012/0162 

5. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län. Överklagande av beslut om bygglov 
för nybyggnad av skolbyggnader på fastigheten Gärdet 4:1 i Mariestads kommun. 
TN2012/0164 

6. Protokoll från Allmänna utskottet i Gullspångs kommun, Au § 135,  
2012-09-12. Komplettering av uppgifter gällande effektivisering av gatuorganisatio-
nen. TN2011/0201 

7. Protokoll från Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet i Gullspångs kommun, 
KPHR § 14, 2012-09-18. Övriga frågor. TN2012/0137 

8. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 85, 2012-09-24. Besvarande av 
medborgarförslag om uppvärmning av Älgarås skola. TN2011/0237 

9. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 82, 2012-09-24. Besvarande av 
motion om utredning av fast förbindelse över Göta Kanal. TN2011/0239 

10. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 151, 2012-09-24. Revideringar 
av besparingar i åtgärdspaketet. TN2012/0131 

11. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 143, 2012-09-24. Revidering 
av riktlinjer för dokumenthantering i Mariestads kommun. TN2012/0223 

12. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 154, 2012-09-24. Fullmäktiges 
sammanträdesdagar 2013.  

13. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 147, 2012-09-24. Beslut om 
antagande: Gestaltningsprogram för Stockholmsvägen. TN2012/0008 

14. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 145, 2012-09-24. Begäran om 
tillägg till investeringen för om- och tillbyggnad av Marieholmsskolan till förskola. 
TN2012/0163 

15. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 234, 2012-10-03. Delårsrapport 
med delårsbokslut och budgetuppföljning med verksamhetsuppföljning till och med 
augusti månad. TN2012/0102 

 
 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 190  

Information  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Lägesrapport för investeringsprojekt 

Arbetet med att skriva in aktuella uppgifter i dokumentet som redovisar en sammanställning 
på förvaltningens och de olika avdelningarnas investeringsprojekt pågår. Handlingen kom-
mer att läggas ut till nämnden den 30 oktober. Frågor om dokumentet behandlas sedan på 
sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 

Kundrelaterad enkät gällande hamnen i Mariestad 

Gatuchef Matz Hasselbom informerade om den kundenkät gällande gästhamnen som delats 
ut under sommaren. I enkäten har det ställts kundrelaterade frågor om servicen kring gäst-
hamnen. Medelpoängen på de inkomna svaren har varit strax över medel.  
 
Det har även delats ut en enkät för husvagnsparkeringen. Denna enkät visade ett medelvär-
de på 9 av 10 poäng.  
 
Denna sorts enkäter kommer även att delas ut under nästa års sommarsäsong.  
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-10-16 
 
Anslagsdatum 2012-10-24 Anslag tas ner 2012-11-15 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


