
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 0 
2013-12-03 
 
 

 
 
 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl. 14.00-17.00 

 

Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande 
 Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande 
 Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande 
 Magnus Dimberg (M) Ledamot 
 Björn Nilsson (S) Ledamot 
 

 

Övriga deltagande Åke Lindström Förvaltningschef 
 Elisabeth Westberg Förvaltningsekonom § 263-264 

 Johanna Klingborn Miljöingenjör § 265 

 

 

Utses att justera Magnus Dimberg  

 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2013-12-10 

 

Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  262-278 
 Ingalill Lindblad 

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

 Ulf Andersson  

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

 Magnus Dimberg  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 1 
 2013-12-03  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 262  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

 Information från Lokala Trafiksäkerhetsrådet LOTS,  
i Mariestad. 

 Ens-linje, insegling i nordöstra farleden in till Mariestads hamn. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 263 TN2013/0306 

Förslag till reviderade internhyresregler för Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta Fastighetsavdelningens förslag till 
reviderade internhyresregler enligt bifogat förslag, bilaga 1. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsförvaltningens elevantal varierar över tiden, vilket innebär att skol-
lokalernas antal och storlek också behöver kunna förändras i snabbare takt. Nuvarande  
internhyresregler medger inte det.  
 
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har tagit fram ett nytt förslag. Förslaget ger ut-
rymme för variationerna med 1 månads varsel. Övriga förändringar är marginella. 

Underlag för beslut 

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Nya internhyresregler” med bilaga, daterat 2013-11-26. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestads kommun) 
(Bo Theorén, fastighetschef) 
(Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 264 TN2013/0305 

Ändrad modell för uthyrning av gymnastikhallar i Mariestads  
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden  

 Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att anta ny modell för uthyr-
ning av idrottshallar inom kommunens verksamhet. I samband med detta ska bud-
getramen på 2 462 000 kr (i 2013 års nivå, justeras med KPI för år 2014) omföras 
från Barn- och utbildningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen som får en delvis 
outhyrd skattefinansierad del att förvalta och hyra ut. 

 

 Lokalförhyrning enligt denna modell följer reglerna för internhyror med gängse år-
liga KPI-höjning. 

 
Beslutet gäller fr.o.m. år 2014. 

Bakgrund 

Idag hyr Barn- och utbildningsförvaltningen hela skolfastigheter, d.v.s. både själva 

skolbyggnaderna samt tillhörande idrottshallar. Då förvaltningen inte använder 

idrottshallarna efter skoltid eller på helger så finns idag ett schabloniserat avdrag 

för detta. Det avdraget medför en lägre internhyra än vad som annars skulle varit. 

En ny framtagen modell bygger istället på att Barn- och utbildningsförvaltningen 

betalar en modulavgift per beräknad utnyttjad timma istället för att som idag, stå 

för hela hyreskostnaden minus det schabloniserade avdraget.  

Denna modell bedöms bli mer korrekt redovisningsmässigt och i linje med de in-

ternhyresregler som redan finns.  

I detta läge har underlaget tagits fram enligt denna beräkningsmodell avseende 

grundskolans idrottshallar. I nästa steg kommer beräkningar även att göras för 

gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. 

På uppdrag av kommunchefen har arbetsgruppen fått i uppgift att se över organi-

satorisk finansiering och placering av idrottshallarna. Arbetsgruppen har tillsam-

mans med kommunchefen bestått av barn- och utbildningschef, fastighetschef, 

fastighetsförvaltare, grundskolechef, ekonomienhetsansvarig, redovisningschef, 

samt förvaltningsekonomer från Tekniska-, Barn- och utbildnings- samt Social-

förvaltningen.   

Arbetsgruppen föreslår Kommunstyrelsen besluta att anta ny modell för uthyr-

ning av idrottshallar inom kommunens verksamhet. I samband med detta ska 

budgetramen på 2 462 000 kr (i 2013 års nivå, uppräknas med KPI för år 2014)  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 264, fortsättning 

flyttas från Barn- och utbildningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen som får 

en delvis outhyrd skattefinansierad del att förvalta och hyra ut. 

Underlag för beslut 

Skrivelse ”Ändrad modell för uthyrning v idrottshallar” med bilaga över sammanställning av 
ny modulavgift samt omföring av budgeterade ramar, daterat 2013-11-26. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestads kommun) 
(Bo Theorén, fastighetschef) 
(Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 265 TN2013/0078 

Information om tillståndsansökningar för reningsverken i Hova och 
Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att informera Allmänna utskottet i 
Gullspångs kommun innan samråd genomförs. 

Bakgrund 

VA-avdelningen arbetar med att ta fram tillståndsansökningar för Hova respektive Gull-
spångs avloppsreningsverk. Inom kort är det dags att informera allmänheten om pågående 
arbete samt att ge berörda möjligheten att inkomma med sina synpunkter. 
 
Avloppsreningsverken i Hova och Gullspång är tillståndspliktiga verksamheter enligt miljö-
balken men saknar sådana tillstånd. Verksamheterna bedrivs idag med medgivande från Sta-
tens Naturvårdsverk från 1973. Därför arbetar VA-avdelningen med att ta farm tillståndsan-
sökningar för de respektive reningsverken. Detta görs i samarbete med konsultföretaget 
Sweco. 
 
Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som ansvarar för prövningen och som slutligen 
fattar beslut om tillstånd. Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet ska innehålla en 
teknisk beskrivning samt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Därtill finns krav på att 
samråd hålls med myndigheter och enskilda. Den allmänhet och de organisationer som kan 
bli berörda.  
 
Arbetet med att ta fram ansökningshandlingar pågår och samråd med Länsstyrelsen i Västra 
Götaland samt Miljö- och byggnadsförvaltningen är planerat till den 4 december. Syftet med 
detta myndighetssamråd är att diskutera innehållet i tillståndsansökningarna samt hur sam-
rådsprocessen ska fortsätta. Efter myndighetssamrådet hålls samråd med övriga inom sam-
rådskretsen.  Fastighetsägare i närheten av respektive reningsverk samt myndigheter och 
föreningar informeras brevledes genom att samrådsunderlaget skickas ut. Allmänheten in-
formeras genom annonsering i Mariestads-Tidningen.  Under samrådstiden hålls handling-
arna tillgängliga på kommunkontoret i Hova samt på kommunens hemsida. Berörda upp-
manas att under samrådstiden lämna in sina synpunkter på tillståndsprocessen skriftligen. 
 
Efter avslutat samråd sammanställs en samrådsredogörelse vilken bifogas tillståndsansök-
ningarna. Därefter kan ansökan gå in till Länsstyrelsen. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström föreslår nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att infor-
mera Allmänna utskottet i Gullspångs kommun innan samråd genomförs. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 265, fortsättning 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Information om tillståndsansökningar för reningsverken i Hova 
och Gullspång”, daterat 2013-11-25 med bilagor ”Samrådsunderlag – Hova avloppsrenings-
verk” och ”Samrådsunderlag Gullspångs avloppsreningsverk”, daterade 2013-11-07. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Åke Lindström, förvaltningschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 266 TN2013/0297 

Planändring angående Ekuddens Camping i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta Tekniska förvaltningens förslag att 
uppdra till Utvecklingsenheten att göra en planändring i syfte att utöka Ekuddens Camping 
till en ”Året runt Camping”. 

Bakgrund 

I hyresavtalet för Ekuddens Camping som tecknades i november 2011 mellan kommunen 
och Nordic Camping & Resort AB, är det föreskrivet att ”kommunen förbinder sig att initi-
era en ändring av detaljplanen för Ekuddens Camping, som innebär att delområdet för sä-
songcampingen ändras till året runt camping”. 
 
Nordic Camping & Resort AB har framfört önskemål om att arbetet med planändringen 
ska påbörjas snarast. 
 
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning föreslår därför att nämnden överlämnar förslag 
om att Kommunstyrelsen ger Utvecklingsenheten i uppdrag att påbörja en planändring i 
syfte att utöka Ekuddens camping till en ”Året runt Camping”. 

Underlag för beslut 

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Planändring ang. Ekuddens Camping”, daterat  
2013-11-20. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestads kommun) 
(Bo Theorén, fastighetschef) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 267 TN2013/0158 

Information om Björkängens kök i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att lämna förslag till ombyggnad av Björkängens 
kök med kostnadsberäkning. Uppdraget har föranletts av påpekanden från Bygg- och miljö-
förvaltningen om det spruckna och trasiga golvet, som är svårt att hålla rent och därmed är 
ohygieniskt. 
 
För att åtgärda golvet måste alla maskiner och utrustning monteras bort. Under golvets yt-
skikt finns idag sannolikt en hel del vattenskadad betong som måste bilas bort. Omfattning-
en är svår att uppskatta och därmed också kostnaden. 
 
För att ta ett helhetsbegrepp, behöver också den maskinella utrustningen bytas i samband 
med golvrenoveringen. Den tekniska livslängden för utrustningen har redan överskridits. 
Att montera in den gamla utrustningen på det nya golvet och därefter byta ut den efter-
hand, bedöms vara orationellt och inte kostnadseffektivt.  
 
Tekniska förvaltningen har i samråd med kostchefen i Töreboda tagit fram ett alternativt 
förslag där man undersöker möjligheterna att bereda mat, genom viss utökning av de redan 
befintliga köken. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet samt fastighetschef Bo Theoréns skrivelse ”Björk-
ängens kök”, daterat 2013-11-12. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Bo Theorén, fastighetschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 268 TN2013/0210 

Information om Jubileumsteatern i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun har i beslut Ks § 207, 2013-11-07, gett tekniska 
nämnden i uppdrag att påbörja projektet med en om- och tillbyggnad av Jubileumsteatern 
under innevarande verksamhetsår. Kostnaden ska regleras mot investeringsmedel för Jubi-
leumsteaterns renovering år 2014/2015. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström informerar om det pågående arbetet. I den preliminära 
tidplan som fastighetsavdelningen tagit fram beräknas om- och tillbyggnaden vara klar i  
oktober månad 2014.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen i Mariestad, Ks § 207/2013. Om- och tillbyggnad 
av Jubileumsteatern. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Bo Theorén, fastighetschef 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 10 
 2013-12-03  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau  § 269 TN2013/0256 

Uppgradering av gatubelysning i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för att återkomma med redovisning 
av alternativ teknik för besparing av gatubelysningen. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav 2013-10-08 Tekniska förvaltningen i uppdrag att utarbeta 

förlag till styrning och effektivisering av gatubelysningen i Gullspång. 

I dagsläget finns inte tekniska förutsättningar i Gullspång för att släcka ned gatu-

belysningen under vissa tider på liknande sätt som sker i Töreboda och Mariestad. 

Att uppgradera de 30 största tändstationerna skulle kosta cirka 300 tkr. Med 

samma tändtider som praktiseras i Töreboda och Mariestad skulle besparingen bli 

cirka 180 tkr per år. Åtgärden skulle således ge ett positivt netto redan andra året. 

Ett alternativ är att byta ut belysningen mot LED-belysning vilket skulle mer än 

halvera energiförbrukningen. Ett utbyte av samtliga 1 500 armaturer bedöms kosta 

cirka 3 900 tkr. Denna investering skulle således betala sig efter cirka 14 år samt 

innebär en minimering av underhållskostnaden som idag är cirka 200 tkr per år. 

Ett alternativ är att byta ut en tiondel av belysningen varje år under en tioårspe-

riod för en kostnad av cirka 400 tkr per år. 

En tredjedel av belysningsstolparna i Gullspång är i behov av utbyte men att byta 

ut dessa samtidigt som armaturerna innebär ingen avgörande samordningsfördel. 

Ett utbyte av 500 st. belysningsstolpar kostar ca 1 500 tkr. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Uppgradering av gatubelysning i Gullspång”, daterat 2013-11-24. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
Åke Lindström, förvaltningschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 270 TN2013/0230 

Lekplatser i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun att, inom 

Tekniska nämndens rambudget, avsätta 500 tkr per år under en treårsperiod för 

upprustning av kommunens lekplatser. 

Bakgrund 

Allmänna utskottet i Gullspångs kommun gav 2012-10-03 tekniska nämnden i 

uppdrag att göra en inventering och översyn av kommunens lekplatser och vilka 

behov av lekplatsupprustning som finns. 

I Gullspångs kommun finns 8 lekplatser: 

- Riddarparken 

- Gårdsjö 

- Vibelundsparken 

- Magnus Ladulås 

- Gallernäset 

- Göta holme 

- Kärret 

- Barfoten 

 

Under 2013 har besiktning samt en detaljerad genomgång av samtliga lekplatser 

skett. Besiktning av lekplatser genomförs i regel varje år. Det kan konstateras att 

lekplatserna är åldersstigna men med hela lekredskap. Många av lekredskapen be-

höver bytas ut inom några år. Antalet lekplatser bedöms vara tillräckligt för de be-

hov som finns. Antalet lekplatser har minskat år från år och de lekplatser som 

finns kvar fyller alla en funktion. 

Lekplatsen på Göta holme har byggts om under 2013 och beräknas vara färdig-

ställd 2014. Den lekplats som drivits i privat regi i Skagersvik har monterats ned 

på grund av säkerhetsproblem. Planering för en ny kommunal lekplats i Skager-

svik pågår. 

Behovet av upprustning av lekplatserna kommer att öka under kommande år. För 

att behålla dagens standard samt komplettera med viss ny utrustning krävs ett 

ekonomiskt tillskott på 1 500 tkr vilket föreslås fördelas under en treårsperiod. I 

denna summa är etablering av en ny lekplats i Skagersvik inte inräknad då den 

ännu inte är projekterad. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 270, fortsättning 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Lekplatser i Gullspång”, daterat 2013-11-24. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun) 
(Matz Hasselbom, gatuchef) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 271 TN2013/0186 

Återrapportering angående beslut om avgiftsfri parkering lördagar 
och en första halvtimme i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade 2013-06-13 att införa ett 

tremånaders försök med avgiftsfria lördagar och avgiftsfri första halvtimme. För-

söket har utvärderats och redovisades på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sam-

manträde 2013-11-07. Det konstaterades att det under försöket inte kunnat påvi-

sas något intäktsbortfall när de nya rutinerna når full effekt. Däremot förväntas ett 

intäktsbortfall när de nya rutinerna når full effekt. 

Årsskiftet 2012/2013 utökades antalet avgiftsbelagda parkeringar i enlighet med 

det så kallade ”Åtgärdspaketet”. Det medförde att antalet parkeringsautomater 

utökades med fyra stycken till totalt sju stycken. 

Trots försäkran från leverantören att omprogrammering av automaterna var en 

okomplicerad åtgärd som kunde genomföras av leverantören på distans dröjde det 

till en vecka in i augusti innan åtgärden var utförd. Detta innebär att en rättvisande 

jämförelse om vilken effekt försöket fått på intäkterna endast svårligen låter sig 

göras. 

Ett sätt att räkna är jämföra andelen intäkter i september mot till exempel april 

tidigare år och sedan göra motsvarande jämförelse den senaste perioden. I genom-

snitt har intäkterna de tre första perioderna i september månad utgjort 99,3 % av 

intäkterna i april månad. Med detta sätt att räkna är förlusten av intäkter föranlett 

av försöket endast marginell. Däremot förväntas ett intäktsbortfall när de nya ru-

tinerna når full effekt. 

Underlag för beslut 

Tekniska förvaltningens skrivelse ”Återrapportering av beslut om parkeringsavgifter i 
KSAU”, daterat 2013-11-24. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 272 TN2013/0115 

Information – ändring av rutin för kontanthantering 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2013-09-10 att uppdra till förvaltningen att utreda 

kostnaderna för kontanthanteringen vid avgiftsbelagda parkeringar i Mariestad. 

Eftersom Nordea upphörde med kontanthantering den sista september tecknades 

ett ettårigt avtal med företaget Nokas som från och med oktober 2013 tömmer 

samtliga parkeringsautomater i Mariestad. Kostnaden för tömningen beräknas till 

cirka 60 000 kr per år. Den nya rutinen har frigjort tid för egen personal motsva-

rande 42 000 kr per år. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Ändring av rutin för kontanthantering”, daterat 2013-11-24. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 273 TN2013/0288 

Information om gestaltning och dekoration av det offentliga rummet 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens har i Ks § 203, 2013-11-07, beslutat att skapa en ny projekttjänst (40 %) 
för gestaltning och dekoration av det offentliga rummet.   
 
Ansvar, anställning, arbetsledning och avveckling för anställningen som gestaltare (dekora-
tör) av det offentliga rummet ska utgå från tekniska nämnden/gatuavdelningen.  
 
Tekniska nämnden har fått uppdraget att skapa denna projekttjänst på 40 % t.o.m. 2014-12-
31. Enligt Kommunstyrelsens beslut ska den bedömda kostnaden om 229 tkr per 12 må-
nadsperiod, överföras till tekniska nämnden. 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens protokoll Ks § 203, 2013-11-07. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 274 TN2013/0281 

Samrådsremiss: Detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor m.m.  
Mariestads centralort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av samrådsremissen och överlämnar VA-avdelningens syn-
punkter på förslaget till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunledningskontoret har överlämnat rubricerad detaljplan för samråd till tekniska 
nämnden. 
 
Syftet med planen är att återinföra byggrätten för tennisbanorna och tillåta dessa att utvid-
gas till gällande tävlingsmått. Planen medför också att verksamheten för tennisklubbens 
klubbhus på sikt kan användas för service och caféverksamhet utöver kultur- och fritidsän-
damål. Dessutom innefattar planen nya gång- och cykelvägar som ökar tillgängligheten och 
rekreationsmöjligheterna för allmänheten i och kring planområdet. 
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av planen. VA-avdelningen har 
meddelat följande synpunkter: 
 

- Området markerat i detaljplanen som Tekniska anläggningar (E) har fått en placering i 

befintlig ledningsrätt, som skyddar Metsä Tissue AB:s utloppsledning 600 mm. 
Vid byggandet av en pumpanläggning får inte utloppsledningen överbyggas, och 
därför måste området markerat med (E) flyttas. 
 

Övriga avdelningar har inget att erinra. 

Underlag för beslut 

Samrådsremiss samt VA-avdelningens synpunkter daterat 2013-11-20. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 275 TN2013/0304 

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att revidera nämndens delegationsordning enligt för-

valtningens förslag. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har från ekonomiavdelningen i Mariestad fått i uppdrag att 

lämna förslag om revidering av tekniska nämndens delegationsordning angående 

avskrivning av enskild fordran. 

Förvaltningen föreslår följande ändring enligt ekonomiavdelningens rekommen-

dationer. 

Förvaltningens förslag till revidering av delegationsuppdrag: 

 9. Besluta om avskrivning av enskild fordran under ett halvt basbelopp. 

Delegeras till avdelningschef. 

 10. Besluta om avskrivning av enskild fordran mellan ett halvt och fyra 

basbelopp.  

Delegeras till arbetsutskottet. (Kommunstyrelsen beslutar om avskrivning 

över fyra basbelopp). 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Revidering av tekniska nämndens delegationsordning”, 

daterat 2013-11-26 tillsammans med nämndens förteckning över ärenden som 

avgörs med stöd av delegerad beslutanderätt, daterad 2012-04-03. 

 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 276 TN2013/0276 

Sammanträdestider för Tekniska nämndens arbetsutskott 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa tekniska nämndens arbetsutskotts sam-

manträdestider år 2014 enligt förvaltningens förslag. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2013-11-05 att fastställa förvaltningens förslag om 

tider för nämndens sammanträden år 2014 och att återkomma med förslag till 

sammanträdestider för dess arbetsutskott till nästkommande nämnd.  

Orsaken till att inte anta förvaltningens förslag gällande arbetsutskottets samman-

trädestider var att ordförande Ulf Andersson (S) meddelat att de föreslagna  

tiderna för arbetsutskottets sammanträden reserverats för politiska gruppmöten 

inför kommunfullmäktige. 

Förvaltningen har med anledning av detta tagit fram följande förslag på samman-

trädesdagar för tekniska nämndens arbetsutskott.  

Tekniska nämndens arbetsutskott 

22 januari 

19 februari 

26 mars 

23 april 

21 maj 

27 augusti 

24 september 

22 oktober 

19 november 

Arbetsutskottet sammanträder onsdagar kl. 14.00. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämndens arbetsut-
skott år 2014”, daterat 2013-11-26. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunledningskontoren i Mariestad, Töreboda och Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau  § 277  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
 

1. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Beslut ang. anläggande av flytbrygga på fastig-
heten Brommö 3:19, (Lindökroken) Mariestads kommun. TN2013/0274  

2. VA-avdelningens remissvar ang underrättelse granskning av detaljplan del av Leks-
berg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort. TN2013/0234 

3. Protokoll från Gullspångs kommun, Kf § 154, 2013-10-28. Investeringsbudget 
2013. TN2012/0124 

4. Protokoll från Gullspångs kommun, Kf § 156, 2013-10-28. Investeringsbudgetplan 
2015-2019. TN2013/0111 

5. Protokoll från Gullspångs kommun, Kf § 155, 2013-10-28. Investeringsbudget 
2014. TN2013/0111 

6. Protokoll från Töreboda kommun, Kf § 87, 2013-10-28. Delårsrapport med delårs-
bokslut. TN2013/0087 

7. Protokoll från Mariestads kommun, Ksau § 522, 2013-11-07. Upprustning av Norra 
Vägen. TN2013/0257 

8. Protokoll från Mariestads kommun, Ksau § 523, 2013-11-07. Finansiering av cirku-
lationsplats Hermansgårdsvägen. TN2013/0258 

9. Protokoll från Mariestads kommun, Ksau § 524, 2013-11-07. Ombyggnad av Stock-
holmsvägen. TN2013/0226 

10. Protokoll från Mariestads kommun, Ks § 208, 2013-11-12. Plan för vassröjning. 
TN2013/0287 

11. Protokoll från Töreboda kommun, Ks § 281, 2013-11-06. Försäljning av fastigheten 
Töreboda Rusthållaren 11. TN2013/0289 

12. Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 167, 2013-11-06. Mariestad 
Nya Staden 2:1 – Ansökan om rivningslov för idrottshall. TN2012/0275 

13. Trafikverket. Beslut om statlig medfinansiering av miljö-, trafiksäkerhets- och cykel-
åtgärder på kommunalt vägnät i Västra Götaland år 2014. TN2013/0155 

14. Protokoll från Gullspångs kommun, Ks § 288, 2013-11-14. Budgetuppföljning janu-
ari-oktober 2013. TN2013/0088 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 278  

Information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Kundenkät ”Kritik på Teknik 2013” 

Sveriges kommuner och landsting har sammanställt enkäten Kritik på teknik 2013. Förvalt-
ningschef Åke Lindström informerar om resultatet av enkäten. 
 
 ______________________________________________________  

Verksamhetsmodell 2014 – ”Ett nytt arbetssätt”, Mariestads kommun 

Förvaltningschef Åke Lindström informerar om kommunchefens förslag på en ny verk-
samhetsmodell för kommunen. Den bygger på att verksamheten delas upp i sektorer. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja till förslaget den 28 november och samma dag in-
formerades Kommunstyrelsen. Den politiska organisationen förändras inte av förslaget.  
 
 ______________________________________________________  

Information från Lokala Trafiksäkerhetsrådet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) som också är ordförande i Lokala Trafiksäkerhetsrådet, 
LOTS informerar bland annat att LOTS är ett rådgivande organ till tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden är skyldig att ta fram en trafiksäkerhetsplan som ska beslutas i Kom-
munfullmäktige. För att kunna utföra detta kommer det behövas ytterligare resurser. Bland 
annat för att kunna anlita en konsult för att få hjälp med att sammanställa den nya trafikpla-
nen. LOTS återkommer med detta till nämnden. Dessutom informerar Evert Eklind (MAP) 
om en del av de ärenden som diskuterats i rådet såsom;  parkeringsförbud för lastbilar, 
byggnation av Leksberg/Marieholmsrondell och ett gemensamt LOTS för de tre MTG-
kommunerna.   
 
 ______________________________________________________  

Ens-linje, insegling i nordöstra farleden i Mariestads hamn 

Ledamot Björn Nilsson (S) informerar att tekniska förvaltningen måste se över ens-linjen i 
inseglingen i nordöstra farleden i Mariestads hamn. Flera båtar har ställts upp i området för 
ens-linjen vilket innebär problem för bland annat sjöräddningssällskapet. Förvaltningen tar 
med sig informationen. 
 
 ______________________________________________________  

Anställning av VA-chef 

Tjänsten som VA-chef kommer att tillsättas av Michael Nordin från och med den 7 januari 
2014. 
 
 ______________________________________________________  
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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 2013-12-03 
 
Anslagsdatum 2013-12-11 Anslag tas ner 2014-01-02 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


