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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 110    

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

 Information vattenskyddsområden, Hova vattentäkt i Gullspångs kommun och 
Vassbackens vattentäkt i Töreboda kommun. 

 Internhyror, Töreboda kommun. 

 Rekrytering av VA-chef. 

 Grönområde vid Marieforsleden i Mariestad. 
 
Följande ärende har utgått: 

 Information prognos per 30 april, investeringsbudget Gullspångs kommun. 
 
 
______________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 111 TN2012/0155 

Uppföljning av tekniska nämndens mål år 2013, prognos 1 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen och överlämnar ärendet till nämnden. 

Bakgrund 

Uppföljning av tekniska nämndens mål ska redovisas vid varje prognostillfälle. 
Förvaltningschef Åke Lindström redovisar förvaltningens bedömning av möjligheten till  
målens uppfyllelse vid årets slut. 

Underlag för beslut 

Tekniska förvaltningens skrivelse ”Uppföljning av tekniska nämndens mål år 2013 prognos 
1”. 
 
 
_____________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 112     TN2013/0085 

Prognos per 30 april, driftbudget, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens upprättade prognos per den 30 april och 
överlämnar den till nämnden för vidare beslut. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen. För år 2013 ska även en prognos per 
den 30 april avseende driftbudgeten redovisas.  
 
Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar årsprognos per den 30 april avseende 
förvaltningens driftbudget för de skattefinansierade verksamheterna. 
 
För Gatuavdelningen verksamhet beräknas ett underskott med 3 000 tkr. Fastighets-
avdelningens verksamheter förväntas hålla budget med tillägget att underhållsinsaterna 
reduceras och att reglering av ramar mellan nämnder till följd av förändrat lokalutnyttjande 
genomförs. Övriga verksamheter beräknas följa den tilldelade budgeten. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 1,5 2013. Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 
2013-04”.  
 
 
____________________ 
Expedieras till:  
Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
Åke Lindström, förvaltningschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 113 TN2012/0131   

Redovisning av parkeringsintäkter, period januari-april 2012 jämfört 
med år 2013 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens redovisning av parkeringsintäkter och 
uppdrar till förvaltningen att göra vissa förtydliganden i den redovisade handlingen och 
överlämnar ärendet till nämnden för beslut.  

Bakgrund 

I besparingspaketet (Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun) som 
antogs 2011-11-28, anges det att Tekniska förvaltningen ska öka intäkterna för båtplatser, 
torgplatser och parkeringsplatser med totalt 900 tkr år 2013. 
 
Tekniska nämnden gav 2013-03-12 förvaltningen i uppdrag att det vid redovisning av 
prognos 1, 2013, görs en jämförelse av intäkterna av parkeringsavgifterna fram till och med 
prognos 1, i förhållande till tidigare års intäkter. 
 
En jämförelse av intäkterna redovisas av förvaltningsekonom Elisabeth Westberg. Den 
visar en ökning av intäkterna för tiden januari – april i år, i jämförelse med föregående år,  
med ca 200 tkr. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Parkeringsintäkter, period januari-april 2012 jämfört med år 
2013”. 
 
 
____________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 114 TN2013/ 0087   

Information – prognos per 30 april, investeringsbudget Töreboda 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun har begärt att förvaltningen redovisar 
månadsavstämningar avseende pågående investeringsprojekt till dem för kännedom. 
 
Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar månadsavstämning per den 30 
april avseende fastighets- och gatuavdelningens investeringar.  Förvaltningschef Åke 
Lindström informerar om VA-avdelningens investeringar. Åke Lindström informerar även 
om ett beslut gällande förstärkning budget för kommunhusets entré (1,5 mkr i 
investeringsbudget resterande 0,5 mkr tas ur driftbudget). 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Uppföljning av investeringar Töreboda per den 30 april”.                                             
Handlingen delades ut på sammanträdet. 
 
 
______________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 115 TN2013/0115 

Beslut om ändrade betalningsrutiner för parkeringsavgifter 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att utreda olika möjligheter för betalningsrutiner 
som t ex kort-, mobiltelefonsbetalning med mera. Utredningen ska redovisas så snart som 
möjligt. 

Bakgrund 

Inom bankområdet sker idag förändringar för att minska kontanthanteringen i samhället. 
Som ett led i detta har kommunens bank Nordea meddelat att man kommer att sluta 
hantera kontanter på kontoret i Mariestad den 31 maj 2013. 
 
Med anledning av detta jobbar ekonomikontoret aktivt med att ta bort all kontanthantering 
för kommunens verksamheter. Parkeringsavgifter står för den största delen av kontant-
hanteringen och ekonomikontoret rekommenderar därför att endast kortbetalning ska 
accepteras. 
 
Tekniska förvaltningen har föreslagit att parkeringsavgifter endast ska kunna betalas genom 
kortbetalning från och med den 1 september 2013 samt att det krävs komplettering av 
antalet betalningsautomater. Förvaltningens bedömning är att förändringen kan leda till att 
vi får många synpunkter från kommuninvånare. För att möta detta behövs en 
informationsinsats. 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) föreslår att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda olika möjligheter för betalningsrutiner som t ex kort-, mobiltelefonsbetalning med 
mera och att utredningen ska redovisas så snart som möjligt. 
 
Ledamot Magnus Dimberg (M) tillstyrker Evert Eklinds (MAP) förslag. 
 
Ordföranden Ulf Andersson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt Evert Eklinds 
(MAP) förslag. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Beslut om ändrade betalningsrutiner för parkeringsavgifter”, 
daterat 2013-04-10. 
 
______________________ 
Expedieras till: 
Åke Lindström, förvaltningschef 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 116   

Information – Redovisning av asfaltsavtalet. Beläggningsprogrammet 
2013. 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Projektledare Johan Bengtsson informerar om det 15-åriga funktionsavtal som tekniska 
förvaltningen har med NCC Roads Sverige AB. Funktionsavtalet är nu inne på det 8:e året.  
 
Bengtsson informerar bland annat att i årets beläggningsprogram åtgärdas de 
cirkulationsplatser som finns utmed Marieforsleden.  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
____________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 117 TN2012/0152      

Information om pågående investeringsprojekt – Gestaltning av 
Stockholmsvägen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Projektledare Johan Bengtsson informerar om det pågående arbetet med ombyggnaden av 
Stockholmsvägen, etapp 1, Nygatan - Verkstadsgatan.  
 
Den nya gestaltningen kommer att ge mer utrymme för den oskyddade trafikanten. Bland 
annat byggs en generösare gång- och cykelväg på den södra sidan. För cyklisterna byggs ett 
eget cykelfält så att de gående separeras från cyklisterna.  
 
Arbetet påbörjas måndagen den 13 maj. Information har skickats ut till berörda kring 
Stockholmsvägen för 14 dagar sedan och information om arbetet kommer att ske 
kontinuerligt. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
______________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 118 TN2013/0066     

Information om pågående investeringsprojekt – Servicebyggnader 
vid västra Gästhamnen i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Fastighetschef Bo Theorén och den upphandlade konsulten för projekt- och byggledning 
Magnus Axelsson, Arkitekturum AB, redovisar projektering och ritningar för upprustning 
av servicebyggnader vid västra Gästhamnen i Töreboda. 
 
Töreboda kommun har 2013-04-12 undertecknat en projektöverenskommelse om 
upprustning av servicehusen. Projektfasen beräknas kosta ca 1,6 miljoner kronor och 
beräknas vara klar under maj månad 2013. 

Underlag för beslut 

Undertecknad projektöverenskommelse mellan Töreboda kommun och Tekniska 
förvaltningen daterat 2013-04-12, samt projektkalkyl, ritningar och rambeskrivning. 
 
 
_____________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 119 TN2013/0101 

Etapp 2 – Fortsatt ombyggnad av Mariaskolan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att anslå ytterligare 2 
miljoner kronor, från tidigare beslutad ram (Kf § 197/2012), för fortsatt ombyggnad av 
etapp 2, under hösten 2013. Resterande del av etapp 2 beräknar man färdigställa under år 
2014 enligt investeringsbudgeten.  

Bakgrund 

Under våren 2013 har lokaler för Rehma iordningsställts i Mariaskolan. 
 
Förvaltningen har lämnat förslag om att ytterligare 2 miljoner kronor krävs för den fortsatta 
ombyggnaden av Mariaskolan - etapp 2. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Etapp 2 – fortsatt ombyggnad av Mariaskolan”, daterat  
2013-04-15. 
 
 
_______________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 120  

Information – parkeringsproblem vid skolor och förskolor i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Trafikutredare Eva Berdenius informerar om de parkeringsproblem som finns vid 
Gullstensskolan i Gullspång, Kilenskolan i Töreboda, samt Högelidsskolan, 
Tunaholmsskolan, Vadsbogymnasiet och Hertigens förskola i Mariestad. 
 
Ärendet återkommer efter att tjänstemän från fastighetsavdelningen tagit fram kostnads-
förslag för åtgärder. Åtgärderna tas fram i samråd med trafikutredare Eva Berdenius. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
_______________________ 
Expedieras till: 
Bo Theorén, fastighetschef 
Magnus Persson, fastighetsförvaltare Mariestad 
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare Töreboda och Gullspång 
Eva Berdenius, trafikutredare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 121 TN2013/0055 

Förslag till tekniska nämndens mål 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att 2013 års mål ska gälla även för år 2014. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om mål för tekniska nämndens verksamheter under år 2014. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
____________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 122 TN2012/0260 och TN2012/0261 

Information om eventuellt nya vattenskyddsområden i Hova och 
Vassbacken 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
VA-avdelningen har tagit fram förslag till nya vattenskyddsområden med 
vattenskyddsföreskrifter för grundvattentäkterna i Hova (Gullspångs kommun) respektive 
Vassbackens (Töreboda kommun) vattentäkter. 
 
Ett utskick till fastighetsägarna i respektive vattenskyddsområde planeras under vecka 19. 
Fastighetsägarna har under samrådstiden (ca 4 veckor) möjlighet att lämna sina synpunkter 
på förslaget. 
 
Ärendet återkommer vid tekniska nämndens sammanträde den 14 maj. 
 
 
_____________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 123 

Information om eventuellt nya verksamhetsområden i Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Förvaltningschef Åke Lindström har tillsammans med planeringschef Kristofer Svensson 
och Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén, tagit fram riktlinjer vid prövning av möjligheten 
att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten- och/eller avloppsanläggningar samt 
riktlinjer för beredning av ärenden som berör frågor om att pröva möjligheten att utöka 
kommunens verksamhetsområde för vatten och avloppsanläggningar.  
 
Ärendet har skickats till Kommunstyrelsen för behandling. 
 
 
_______________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 124 TN2013/0083  

Yttrande över samrådsremiss: Detaljplan för Tjörnudden, 
Brommösund, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av remissen samt förvaltningens synpunkter och har inget att 
erinra mot planen. 

Bakgrund 

Kommunledningskontoret har skickat detaljplan för Tjörnudden, Brommösund till tekniska 
nämnden för samråd. Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av tomtmark för 
bostadsbebyggelse i form av ca tio enfamiljshus. 
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av planen och har inget att erinra 
mot detaljplanen. 

Underlag för beslut 

Samrådsremiss och VA-avdelningens skrivelse att de tagit del av planen och inte har några 
synpunkter. 
 
 
______________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 125  TN2012/0160 

Yttrande över utställningshandling: Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen – LIS. Tematiskt tillägg till översiktsplanen, 
Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av utställningshandlingen och förvaltningens synpunkter, se 
bilaga 1, och överlämnar dessa till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspång har upprättat förslag till tematiskt tillägg till 
översiktsplan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen förkortat LIS. 
Utställningshandlingen har skickats till tekniska nämnden för inlämnande av eventuella 
synpunkter. 
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av utställningshandlingen. VA-
avdelningen har lämnat synpunkter enligt bilaga 1. Övriga avdelningar har inget att erinra. 

Underlag för beslut 

Utställningshandling samt VA- avdelningens inlämnande av synpunkter och 
Gatuavdelningens remissvar om att de inget har att erinra. 
 
 
_______________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
VA-avdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 126 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun, 

Ksau § 212, 2013-04-11. Regler för tillfälliga uteserveringar. TN2013/0102 

2. Protokoll från Allmänna utskottet i Gullspångs kommun, Au § 52, 2013-

03-20. Utvecklingsplan för Göta Holme. TN2011/0143 

3. Protokoll från Allmänna utskottet i Gullspångs kommun, Au § 65, 2013-

03-20. Utvecklingsmedel 2013. TN2012/0124 

4. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun, 

Ksau § 168, 2013-03-28. Ansökan från Röda Korset om att få nyttja lokal i 

Mariaskolan för ett ”Internationellt centrum”. TN2013/0095 

5. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun, 

Ksau § 167, 2013-03-28. Lokaler för projektet Ungt arrangörskap i 

Mariaskolan. TN2013/0096 

6. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland daterat 2013-04-17. Svar på 

anmälan avseende åtgärder för luktproblem i och runt Töreboda 

reningsverk. TN2012/0209 

7. Genomförandeavtal för gc-bana utmed väg 3005 Allmänna vägen på delen 

Babordsvägen – Ankarevägen i Otterbäcken, Gullspångs kommun. 

TN2012/0281. 

8. Genomförandeavtal för gc-bana utmed väg 3005, Allmänna vägen på 

delen Pirvägen – Navigatörsvägen i Otterbäcken, Gullspångs kommun. 

TN2012/0282 

9. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, Ks § 88, 2013-

04-11. Nyttjanderättsavtal järnvägsmagasinet Otterbäcken på fastigheten 

del av Otterbäcken 22:2. TN2013/0117 

10. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, Ks § 82, 2013-

04-11. Omprioritering av kommunstyrelsens investeringsbudget 2013 

/ombudgetering fastighetsunderhåll. TN2012/0124 

________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 127   

Information  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Invånarna i Skaraborgs hälsa 2020. 

Folkhälsoplanerna är inbjudna till tekniska nämnden den 14 maj för att informera om 
folkhälsoarbete. 
 
 
_____________________ 
 

Revisorernas granskning 2013 

Revisorerna har lämnat förslag om att få delta vid tekniska nämndens sammanträde den 11 
juni. 
 
 
_____________________ 

Rekrytering av VA-chefstjänst 

Förvaltningschef informerade om rekryteringen av VA-chef.  
 
 
_____________________ 

Internhyror Töreboda kommun 

Ärendet återkommer.  
 
 
_____________________ 
 

Grönområde utmed Marieholmsleden 

Förvaltningen kommer att se över grönområden utmed Marieholmsleden. 
 
 
_____________________ 
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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 2013-05-06 
 
Anslagsdatum 2013-05-15 Anslag tas ner 2013-06-07 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 


