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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 35 

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till dagordning med följande ändring: 
 
Ärende under punkt 8 avvikelse från gestaltningsprogram för Stockholmsvägen samt ärende 
under punkt 13 val av ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott utgår.  
 
Ärenden som tillkommer är: 
 

- Finansiering och igångsättningstillstånd för bryggdäck Norr kajen, Mariestad hamn 
- Finansiering och igångsättningstillstånd för tennisbanor i Gärdesparken 
- Finansiering och igångsättningstillstånd för offentlig toalett i Stadsparken, Mariestad 
- Finansiering och igångsättningstillstånd för ombyggnad inom kv. Granaten 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 36 

Information om revidering av Va-taxa i Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen. 

Bakgrund 

VA-chefen Michael Nordin informerar om revidering av Va-taxa i Töreboda kommun på 
sammanträdet. 

Underlag för beslut  

Muntlig information på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 37 TN 2013/320  

Upprustning av lekplatser i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att avsätta 300 tkr 
per år under en treårsperiod för upprustning av kommunens lekplatser samt att  
uppdra till Tekniska förvaltningen att föreslå etableringar av lekplatser i Badängsparken i 
Otterbäcken samt i Skagersvik.  

Bakgrund 

Allmänna utskottet i Gullspång gav 2012-10-03 Tekniska förvaltningen i uppdrag att göra 
en inventering och översyn av kommunens lekplatser och vilka behov av lekplatsupprust-
ning som finns vilket redovisades vid tekniska nämndens sammanträde 2013-12-17. På 
sammanträdet beslöt tekniska nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för fort-
satt utredning som också ska omfatta lekplatserna Badängsparken i Otterbäcken och Mon i 
Hova. 

Behandling på sammanträdet 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att: ”Tekniska nämnden föreslår kommunfull-
mäktige i Gullspångs kommun att avsätta 300 tkr per år under en treårsperiod för upprust-
ning av kommunens lekplatser samt att uppdra till Tekniska förvaltningen att föreslå etable-
ringar av lekplatser i Badängsparken i Otterbäcken samt i Skagersvik.  
 
Ordföranden Ulf Andersson (S) ställer i ärendet upprättat förslag till beslut samt  
Michaelsen Gunnarssons (S) yrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslu-
tar enligt Michaelsen Gunnarssons (S) yrkande. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/gatuavdelning 
 ______________________________________________________  

Expedieras: 
(Kommunfullmäktig i Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 38 TN 2014/59 

Bemanning av gatuverksamheten 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att hitta finansiering för 

tjänsterna projektledare, gatuingenjör och parkchef utifrån ett MTG perspektiv.  

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har framtagit förslag till bemanning av gatuverksamheten.  

Drift- och investeringsverksamheten i Gullspång leds av produktionsledaren i 

Gullspång med stöd från produktionsledaren i Mariestad.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tekniska förvaltningen) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 39 TN 2013/255 

Förslag på minskad gatubelysningen i Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen och ger Tekniska förvaltningen i upp-

drag att inventera de platser i Töreboda där belysningen kan minskas. 

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2013-09-24 föreslå tekniska nämnden att 
minska gatubelysningen enligt förvaltningens förslag. På tekniska nämndens sammanträde 
2013-10-08 återremitterades förslaget med uppdrag att förankra planerna med Brottsföre-
byggande rådet, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet (enligt KF § 61/2013). 
 
Under hösten och vintern har gatuchefen träffas Brottsförebyggander rådet, Pensionärsrå-
det och Tillgänglighetsrådet och presenterat planerna på att minska på gatubelysningen. Alla 
tre forumen betonar vikten av god belysning i centrala Töreboda samt längs gång- och cy-
kelvägarna i centralorten. 
 
Eftersom det finns ett stort engagemang för trygghetsskapande belysning bör minskning av 
gatubelysningen i första hand genomföras på platser där trygghet och säkerhet inte försäm-
ras. En inventering bör göras för att identifiera dessa platser. För att säkerställa föreningar-
nas deltagande bör därefter samråd ske med dem. Inventeringen bedöms inte kunna ge-
nomföras i egen regi då omfattningen är för stor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tekniska förvaltningen) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 40 TN 2014/58  

Sänkning av båtplatsavgifter i Ekuddenhamnen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att i Ekuddenhamnen, sänka priset på 3-metersplatserna till 
3 994 kr inklusive moms samt att sätta priset på 4,5-metersplatserna till 5 704 kr inklusive 
moms. 

Bakgrund 

Ekuddenhamnen färdigställdes 2008 med förhoppning om att boende i Ekuddenområdet 
skulle hyra platserna. Det har dock visat sig att det har varit svårt att hyra ut platserna. Av 
cirka 100 platser är drygt hälften outhyrda. De som sagt upp sina platser har sagt att platser-
na är för dyra, en del har bytt plats till äldre hamnen där platserna är billigare. Förslaget är 
att sänka priserna på Ekuddens 3-metersplatser med 800 kr för att locka båtägare dit. Slut-
priset blir då 3 994 kr inklusive moms. 
 
Ett led i att tillgodose efterfrågan på större båtplatser har varit att bygga om 12 stycken 3-
metersplatser i Ekuddenhamnen till 8 stycken 4,5-metersplatser. Prissättningen på dessa 
platser bör även dessa ligga i nivå med jämförbara platser i Norra hamnen vilket innebär 
5 704 kr inklusive moms. 
 
Om en prissänkning av båtplatserna kan bidra till att fler platser i Ekuddenhamnen blir ut-
hyrda bör detta bidra till en större trygghet i området, som under flera års tid varit utsatt för 
inbrott och skadegörelse. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/gatuavdelning 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Gatuavdelningen) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 41 TN 2014/44  

Antagande av entreprenör för bryggdäck Norra Kajen i Mariestads 
hamn 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att anta entreprenör för bryggdäck Norra Kajen i Mariestads hamn 
på ett extra sammanträde den 4 mars. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen hade vid tillfället för arbetsutskottets sammanträde ännu ej hunnit 
gå igenom anbuden gällande bryggdäck i Norra Kajen. Arbetsutskottet kommer att ta beslut 
om detta på ett extrainsatt sammanträde för arbetsutskottet den 4 mars. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet  
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Ingalill Lindblad 
Johan Bengtsson 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 8 
 2014-02-19  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 42 TN 2014/4 

Antagande av entreprenör för renovering av tennisbanor i Gärde-
sparken Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet antar anbud från NCC Construction Sverige AB till en kostnad av 
1 950 000 kr för renovering av tre tennisbanor i Gärdesparken i Mariestad. 
 
Ovanstående gäller under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om 
igångsättning. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav under hösten 2013 i uppdrag att utarbeta nytt förslag till detaljplan 
för Gärdesparken med syfte att återinföra byggrätten för tennisbanorna och tillåta dessa att 
utvidgas till gällande tävlingsmått.  
 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utföra projektering och infordra anbud för re-
novering av tre tennisbanor.  Efter anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Av dessa 
var anbud nr 1 (NCC Construction Sverige AB) det mest fördelaktiga anbudet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen 
Utvärdering av anbud 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Fastighetschef Bo Theorén 
Projektledare Ulf Johansson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 43 TN 2014/46 

Antagande av entreprenör för offentlig toalett i stadsparken Mari-
estad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet antar anbud från Flyttbara enheter Fly-Bo AB till en kostnad av 560 500 kr 
(exklusive moms) för leverans av byggnad inrymmande tillgänglighetsanpassad RWC med 
fällbart skötbord, WC, urinoar och serviceutrymmen som ska placeras i Stadsparken i Mari-
estad. 
 
Ovanstående gäller under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om 
igångsättning. 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2013-08-15 gett kommunchefen i uppdrag att återak-
tualisera tidigare förslag till en offentlig toalett i Stadsparken i Mariestad.  
 
Tekniska förvaltningen och utvecklingsenheten har därefter på uppdrag av kommunled-
ningskontoret upprättat förfrågningsunderlag och infodrat anbud för leverans av offentlig 
toalett med placering i stadsparken. 
 
Efter anbudstidens utgång har tre anbud inkommit. Av dessa var anbud nr B2 (Flyttbara 
enheter Fly-Bo AB) det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen 
Utvärdering av anbud 
 ______________________________________________________  

Expedieras: 
Fastighetschef Bo Theorén 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 44 TN 2013/321 

Antagande av entreprenör för ombyggnad till lägenheter, kv. Grana-
ten Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet antar anbud från Svantes Bygg o Trärenovering till en kostnad av 3 090 000 
kr för återställning till fem lägenheter i kv. Granaten, Dalripevägen i Mariestad. 
 
Ovanstående gäller under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om 
igångsättning. 

Bakgrund 

Förskolan Granaten har sedan 1980-talet haft sin verksamhet i en av bostadsrättsföreningen 
Granatens byggnader på Dalripevägen 32 i Mariestad. Med anledning av den pågående sko-
lutredningen har förskoleverksamheten i Granaten upphört. I samband med att kommunen 
tog byggnaden i bruk åtog sig kommunen att lokalerna skulle återställas till de fem lägenhet-
er som den var avsedd till om/när byggnaden inte längre används till förskoleverksamhet.  
 

Tekniska förvaltningen har tillsammans med bostadsrättsföreningen utfört projek-

tering och förvaltningen har därefter infordrat anbud för ombyggnad av förskolan 

till fem lägenheter. 

Efter anbudstidens utgång har sex anbud inkommit. Av dessa var anbud nr G5 

(Svantes Bygg o Trärenovering) det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen 
Utvärdering av anbud 
 ______________________________________________________  

Expedieras: 
Fastighetschef Bo Theorén 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 45 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 

1. Från Lars Arestrand om avsägande av förtroendeuppdrag i Tekniska nämnden. 
(TN 2014/14) 

2. Från Allmänna utskottet i Gullspång beslut om att en ekonomisk redovisning gäl-
lande investeringsprojekt för Gullstensskolans kulvert ska presenteras på kommun-
styrelsens möte. 
(TN 2014/8) 

3. Från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om trafiksituationen vid 
Högelidskolan för beslut och verkställighet i Tekniska nämnden. 
(TN 2014/49) 

4. Från Kommunstyrelsens utbildnings- och kulturutskott i Töreboda beslut om trafik-
situationen vid skolor i Töreboda kommun. 
(TN 2014/48) 

5. Från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda beslut om reviderad VA-
taxa. 
(TN 2013/225) 

6. Från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om upphandling av brygg-
däck. 
(TN 2014/35) 

7. Från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om att ändra detaljplan för 
Ekuddens camping. 
(TN 2013/297) 

8. Från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda beslut om förbättringsåtgär-
der i Älgarås. 
(TN 2014/41) 

9. Från Kommunstyrelsen i Töreboda beslut om avslag gällande medel för montering 
av taklift vid Kilens skola. 
(TN 2013/265) 

10. Från Kommunstyrelsen i Töreboda beslut om medel till byte av rensgaller i Töre-
boda reningsverk. 
(TN 2013/260) 

11. Från Revisorerna i Mariestad revisionsrapport avseende styrning och uppföljning av 
dricksvattenförsörjningen. 
(TN 2014/56) 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 46 

Aktuell information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Aktuell information som lämnades på sammanträdet: 
 

1. VA-avdelningen kommer att informera om VA på landsbygdens på tekniska nämn-
dens sammanträde den 4 mars 2014. 

 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 47 

Finansiering och igångsättningstillstånd för bryggdäck Norra kajen i 
Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till beslut gäl-
lande finansiering och igångsättningstillstånd för bryggdäck Norra Kajen i Mariestad för 
beslut i tekniska nämnden den 4 mars 2014. 

Bakgrund 

För att inte försena projektet gällande bryggdäck Norra kajen i Mariestad har förvaltningen 
önskemål om att ärendet behandlas på tekniska nämnden sammanträde den 4 mars i stället 
för den 8 april. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  

Expedieras: 
Projektledare Johan Bengtsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 48 

Finansiering och igångsättningstillstånd för renovering av tennisba-
nor i Gärdesparken 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till beslut gäl-
lande finansiering och igångsättningstillstånd för renovering av tennisbanor i Gärdesparken 
för beslut i tekniska nämnden den 4 mars 2014. 

Bakgrund 

För att inte försena projektet gällande renovering av tennisbanor i Gärdesparken har för-
valtningen önskemål om att ärendet behandlas på tekniska nämnden sammanträde den 4 
mars i stället för den 8 april. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Projektledare Ulf Johansson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 49 

Finansiering och igångsättningstillstånd för offentlig toalett i stads-
parken Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till beslut gäl-
lande finansiering och igångsättningstillstånd för offentlig toalett i Stadsparken i Mariestad 
för beslut i tekniska nämnden den 4 mars 2014. 

Bakgrund 

För att inte försena projektet gällande offentlig toalett i stadsparken i Mariestad har förvalt-
ningen önskemål om att ärendet behandlas på tekniska nämnden sammanträde den 4 mars i 
stället för den 8 april. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Fastighetschef Bo Theorén 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 50 

Finansiering och igångsättningstillstånd för ombyggnad till lägenhet-
er i kv. Granaten Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till beslut gäl-
lande finansiering och igångsättningstillstånd för ombyggnad till lägenheter inom kv. Grana-
ten för beslut i tekniska nämnden den 4 mars 2014. 

Bakgrund 

För att inte försena projektet gällande ombyggnad till lägenheter i kv. Granaten har förvalt-
ningen önskemål om att ärendet behandlas på tekniska nämnden sammanträde den 4 mars i 
stället för den 8 april. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Fastighetschef Bo Theorén 
 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-02-19 
 
Anslagsdatum 2014-02-26 Anslag tas ner 2014-03-20 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


