
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum  
2014-12-02 
 
 

 
 
 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 – 17.35 

 

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 Kristofer Svensson sektorchef 
 Cathrin Hurtig Andersson ekonom § 288-289 
 Elisabeth Westberg ekonom § 290 
 Ingalill Lindblad assistent § 291 - 293 
 Bo Theorén fastighetschef § 291-293, 323 
 Dan Hjalmarsson fastighetsingenjör § 291-293 
 Johan Bengtsson tf. gatuchef § 294 - 314 
 Eva Berdenius trafikingenjör § 306 - 314 
 Michael Nordin VA-chef § 315 - 318 
 Ewa Sallova sekreterare 

 

 

Utses att justera Magnus Dimberg  

 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik 4 december 

 

Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  287 - 323 
 Ewa Sallova 

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

 Ulf Andersson  

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

 Magnus Dimberg  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 1 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 287 

Godkännande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________   

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 288 TN 2014/17 

Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2015 i Gullspångs 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2015 i Gullspång kommun i enlighet med för-
slaget. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2015 i Gullspång 
kommun. 

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2015 i Gullspång kommun. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 289 TN 2014/18 

Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2015 i Töreboda 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till verksamhet teknik för att för-
dela rambudget för år 2015 i Töreboda kommun enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2015 i Töreboda 
kommun. 

Behandling på sammanträdet 

Magnus Dimberg (M) yrkar att ärendet ska åtteremitteras till verksamhet teknik för att för-
dela rambudget för år 2015 i Töreboda kommun enligt kommunfullmäktiges beslut. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) ställer frågan om återremiss mot att ärendet ska avgöras på 
dagens sammanträde och finner att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återremit-
tera ärendet. 

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2015 i Töreboda kommun. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Ekonom Cathrin Hurtig Andersson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 290 TN 2014/19 

Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2015 i Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2015 i Mariestads kommun i enlighet med 
förslaget. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2015 i Mariestads 
kommun. 

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2015 i Mariestads kommun. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 291 TN 2014/532 

Antagande av entreprenörer avseende ramavtal för måleritjänster 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar båda anbudsgivarna (Sandå Sverige AB org. nr 
556467-7119 och Simonssons Måleri AB, org. nr 5564817442) för beställning av måleri-
tjänster. 

Bakgrund 

Fastighetsavdelning har infordrat anbud för ramavtal för måleritjänster. Ramavtalet innebär 
beställning av måleritjänster för succesiva avrop till Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
verksamheters löpande behov.  
 
Upphandlingen har genomförts med möjligheten att kunna anta en eller flera entreprenörer 
och i det fall fler entreprenörer antas kommer dessa att rangordnas efter utvärderingsprinci-
pen. Utvärdering har gjorts genom prövning av anbudsgivares lämplighet och sammanlagda 
lägsta totala pris för varje specificerad ort.  
 
Avtalstiden är 2 år från och med att avtal tecknas. Därefter finns möjlighet att förlänga avta-
let vid två tillfällen, ett år i taget, med maximalt 24 månader. 
 
2 anbud har inkommit vilket redovisas i bifogad sammanställning 

Underlag för beslut 

Sammanställning anbud 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 292 TN 2014/496 

Antagande av ramavtal för elkraftsleverans 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbudsgivare nr 1 (Mälarenergi AB, org. nr 556448-
9150 ) för ramavtal som omfattar leveransavtal av elenergi samt elcertifikat för de verksam-
heter som fastighetsavdelningen förvaltar i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommu-
ner. 

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har infordrat anbud för ramavtal avseende leverans av elenergi och 
tecknande av elcertifikat. Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling. Ut-
värdering har gjorts genom prövning av att anbudsgivaren kan intyga att de n uppfuller de 
ställda kvalificeringskraven. Den anbudsgivare som uppfyller dessa och lämnat det lägsta 
handelstillägget i öre/kWh anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga för kommunen. 
 
Ramavtalet gäller 2 år från avtalsstart med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år. Nuva-
rande avtalsleverantör är balansansvarig t.o.m. 2015-12-31 och för leveranser av redan pris-
säkrade volymer under år 2014. Blivande avtalsleverantör ansvarar för prissäkring av ele-
nergi och elcertifikat under år 2015 för leverans under år 2016 o.s.v. 

Underlag för beslut 

Sammanställning anbud 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 293 TN 2014/629 

Delegation till ordförande att anta entreprenör för VVS-arbeten 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger ordförande Ulf Andersson i uppdrag att anta entre-
prenör för VVS-arbeten inom MTG. Avrapportering ska ske till arbetsutskottets samman-
träde i januari. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har skickat ut anbudsförfrågan för VVS-arbeten. Då tekniska nämndens 
arbetsutskott inte har något sammanträde förrän i januari ger arbetsutskottet ordförande i 
uppdrag att anta entreprenör för projektet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 294 TN 2013/288 

Projekttjänst för gestaltning och dekoration av det offentliga rummet i 
Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden är positiv till att uppdraget att arbeta med dekoration samt årstids- 
och högtidsförstärkning i stadens offentliga rum ska fortgå under ytterligare ett år. 

 
2. Tekniska nämnden ger tekniske chefen i uppdrag att i samverkan med stadsplanechefen 

ta fram förslag till uppdragets innehåll. I detta ingår bland annat bestämma geografiska 
områden, omfattning, budget och sätt att rapportera uppdragen. 

 
3. Beslutet gäller under förutsättning att tekniska nämnden kompenseras för lönekostnader 

och kostnader för projektens genomförande. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade att inför 2014 skapa en ny projekttjänst för gestaltning och de-
koration i det offentliga rummet. I huvudsak avses arbetet genomföras i tätortens centrala 
delar. Stig Dahlin är anställd på ca 25-30% för uppgiften t.o.m. 31 december 2014. Därefter 
skall tjänstens innehåll och effekter utvärderas. 
 
Utfört arbete upplevs som mycket uppskattat av kommuninvånarna. Åtgärder i centrummil-
jön, Stadsparken samt omgestaltning av Esplanaden är projekt som kan nämnas.  
Arbete med sommarblommor är en del av arbetsuppgifterna. 
 
Anställningen och arbetsledning har utgått från gatuavdelningen. Arbetet har skett under 
fria former. Någon tydlig arbetsbeskrivning för tjänsten finns inte idag men är under ut-
veckling. En 20 % tjänst för uppdraget bedöms som tillräcklig. 
 
Ett långsiktigt arbete med gestaltning och dekoration av gaturummet behöver tydliga upp-
drag med tillhörande budget. Bättre framförhållning och tydliga kommunikationsvägar med 
parkavdelningen är saker som kan förbättras.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedierad till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Teknisk chefen Åke Lindström) 
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 295 TN 2014/630  

Information nedfräsning av fiberkanalisation 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund  

Fiberutbyggnad för bredband är högaktuellt i MTG-kommunerna.  
I samband med gatu- eller VA-arbeten är VänerEnergi och andra fiberaktörer med och byg-
ger fiberkanalisation innan gatan återställs.  
 
Önskemål om fiberkanalisation i bostadsområden är stora men utbyggnadstakten begränsas 
av att kostnaderna för konventionell läggning medför dyra återställningskostnader. 
 
Gatuavdelningen har tillsammans med VänerEnergi varit på studiebesök i Karlstad för att 
titta på alternativa läggningsalternativ till att gräva. En skillnad är att fiberkanalisation inte 
har krav på läggningsdjup utan förläggning sker på 30 cm djup mot normalt 60cm för el- 
och tele. 
 
Fräsmetoden bygger på att en kedjegrävare, ett fräshjul eller en smal kabelplog gräver eller 
plöjer en smal ränna istället för en traditionell kabelschakt. Specialutrustning krävs för åter-
packning av schakten. Kostnadsbesparingen ligger i att kunna återställa en 15-20 cm bred 
ränna istället för en normalt 60 -100 cm. 
Metoden fungerar bra där befintlig gata är i bra skick men generellt sämre i äldre gator där 
asfalten är tunn och grusöverbyggnaden av sämre kvalité. 
 
Ur gatuavdelningens synpunkt är det viktigt att fiberutbyggnaden inte sker på bekostnad av 
framtida underhåll fördyras och att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt i samråd 
med väghållaren. Tydliga riktlinjer för återställning krävs samt att dagens återställningspris-
lista anpassas efter metoden. 
 
Ett pilotprojekt är på gång i bostadsområdet Kärret i Gullspångs kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 296 TN 2014/466 

Finansiering av gatu- och VA-utbyggnad till handelsområde Hinds-
berg 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avsätter 2 500 tkr ur gatuavdelningens budget enligt nedan: 
 
• 500 tkr ur gatuavdelningens budget för Hindsbergsområdet (projekt 2022) till byggnat-

ion av gata och VA till handelsområdet Hindsberg. 
 
• 2 000 tkr ur gatuavdelningens rambudget för exploateringsprojekt (projekt 1010) till 

byggnation av gata och VA till handelsområdet Hindsberg. 

Bakgrund 

Det område som nu är planlagt kommer att generera intäkter om totalt ca 2 000 tkr. Vid 
vidare planläggning kommer området att ge intäkter om ca 200 kr/kvm såld mark. Området 
kommer vid full utbyggnad kunna omfatta ca 100 000 kvm mark inklusive områden för tek-
nisk infrastruktur samt övriga allmänna ytor.  
 
De kommande försäljningarna är inte inräknade utan kommer att svara upp mot den inve-
stering som nu tas. 
 
Ytterligare arbeten för dagvattenlösningar kommer att krävas i senare etapper. Detta inne-
bär bland annat en genomföring under Göteborgsvägen och dike ner mot Tidan.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Mark- och exploateringschef Erik Randén) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 297  TN 2014/466 

Begäran om igångsättningstillstånd för genomförande av gatu- och 
VA-utbyggnad till handelsområde Hindsberg 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för genomförande av gatu- och VA-arbeten till handelsområde Hindsberg. 
Utförandet kommer att ske enligt ramavtal för VA-arbeten. 

Bakgrund  

Delar av Hindsbergsområdet är planlagt för att möjliggöra etableringar av snabbmatsrestau-
ranger samt tankstation. En första försäljning av en tomt om 3500 kvm är genomförd och 
byggnation av en snabbmatsrestaurang pågår. 
 
Denna första detaljplan omfattar ca 10 000 kvm medans en full utbyggnad av Hindsbergs-
området kan innebära en exploateringsbar yta på upp till 100 000 kvm. Enligt utförd värde-
ring och efter tidigare försäljning så ligger markvärdet på ca 200 kr/kvm. 
De aktuella arbetena för gata och VA kommer att vara en förutsättning för aktuell och 
kommande etableringar.  
 
Projektering av gata och VA är genomförd med hänsyn till kommande exploatering av 
Hindsbergsområdet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 298 TN 2014/631 

Finansiering av trafiksäkerhetsåtgärd vi Bror Kronstrands gata, Mari-
estad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avsätter 200 tkr ur gatuavdelningens rambudget för trafiksäkerhet, pro-
jekt 2502 till trafiksäkerhetsåtgärder vid Bror Kronstrands gata och Östra Järnvägsgatan. 

Bakgrund 

Gångstråket mellan Drottninggatan och Stockholmsvägen utmed Bror Kronstrands gata 
används flitigt. Idag är trafikmiljön i korsningspunkterna med Östra Järnvägsgatan och med 
parkeringen otydliga samt begränsad sikt vid parkeringen. Under 2012 togs ett förslag på 
trafiklösning fram för att förbättra trafiksäkerheten. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 299 TN 2014/631 

Begäran om igångsättningstillstånd för utförande av trafiksäkerhets-
åtgärd vid Bror Kronstrands gata i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror Kronstrands gata och Östra Järnvägsgatan. 

Bakgrund  

Gångstråket mellan Drottninggatan och Stockholmsvägen utmed Bror Kronstrands gata 
används flitigt. Idag är trafikmiljön i korsningspunkterna med Östra Järnvägsgatan och med 
parkeringen otydliga och sikten begränsad vid parkeringen. Under 2012 togs ett förslag på 
trafiklösning fram för att förbättra trafiksäkerheten. 
 
Under hösten 2014 har beslut fattats om upprustning av asfalten på Parkeringen. 
På grund av att beslutet kom sent kan inte toppbeläggningen utföras före vintern. 
 
Det är lämpligt att utföra båda åtgärderna till våren. 

Underlag för beslut 

Förslagsritning. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 300 TN 2014/632 

Finansiering av gatuupprustning av Marielundsgatan i samband med 
återställning efter VA-sanering 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avsätter 100 tkr ur gatuavdelningens ram, projekt 2500 till upprustning 
av gångbanor i samband med återställning efter VA-sanering. 

Bakgrund 

VA-avdelningen har under våren 2014 bytt ut vatten och avloppsledningar i Marielundsga-
tan. I samband med att återställningsarbetet utförs finns behov av att rusta upp trottoarer 
på berörd sträcka som inte berörts av VA-saneringen. 
 
Merkostnaden bedöms vara 100 tkr 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 301 TN 2014/632 

Begäran om igångsättningstillstånd för gatuupprustning av Mari-
elundsgatan I samband med återställning efter VA-sanering 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för gatuupprustning på Marielundsgatan. 

Bakgrund  

VA-avdelningen har under våren 2014 bytt ut vatten och avloppsledningar i Marielundsga-
tan. I samband med att återställningsarbetet utförs finns behov av att rusta upp trottoarer 
på berörd sträcka som inte berörts av VA-saneringen. 
 
Målsättningen är att asfaltera Marielundsgatan innan vintern. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 302 TN 2014/633 

Finansiering för upprustning av gång- och cykelväg utmed Strandvä-
gen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avsätter 150 tkr ur gatuavdelningens rambudget för cykelvägar, projekt 
2501 till upprustning av gång- och cykelvägen utmed Strandvägen på sträckan Katthavsvä-
gen till Annedalsgatan. 

Bakgrund 

Gång- och cykelvägen utmed Strandvägen på sträckan Katthavsvägen-Annedalsgatan har 
varit i dåligt skick en längre tid. I samband med Mariehus nyproduktion av punkthus på 
Strandgårdens gamla tomt har ledningsägare grävt servisledningar i delar av gc-vägen. Gatu-
avdelningen har rivit Vresrosplanteringar på sträckan. 
 
Återställningspengar från ledningsägare beräknas täcka delar av kostnaden för upprustning-
en. Gatuavdelningens del beräknas kosta 150tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 17 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 303 TN 2014/633 

Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning av gång- och cy-
kelväg utmed Strandvägen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för upprustning av gång- och cykelvägen utmed Strandvägen på sträckan Katthavsvä-
gen-Annedalsgatan. 

Bakgrund  

Gång- och cykelvägen utmed Strandvägen på sträckan Katthavsvägen-Annedalsgatan har 
varit i dåligt skick en längre tid. I samband med Mariehus nyproduktion av punkthus på 
Strandgårdens gamla tomt har ledningsägare grävt servisledningar i delar av gc-vägen. Gatu-
avdelningen har rivit Vresrosplanteringar på sträckan. 
 
Återställningspengar från ledningsägare beräknas täcka delar av kostnaden för upprustning-
en. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 304 TN 2014/634 

Finansiering av staket utmed Kinnekullebanan mellan Stockholms-
vägen och Drottninggatan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avsätter 100 tkr ur gatuavdelningens rambudget för trafiksäkerhet, pro-
jekt 2502 till upprustning av staket utmed västra sidan av Kinnekullebanan. 

Bakgrund 

Behov av byte av staket utmed Kinnekullebanan på sträckan Stockholmsvägen-
Drottninggatan har påtalats från flera håll. Trafikverket medfinansierar staketbytet med 50 
% på sträckan. 
 
I första hand behöver staketet på västra sidan bytas ut till en kostnad på 200tkr. 
I andra hand behöver staketet på östra sidan bytas ut till en kostnad på 185tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 305 TN 2014/634  

Begäran om igångsättningstillstånd för byte av staket utmed Kinne-
kullebanan, sträckan Stockholmsvägen – Drottninggatan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för upprustning av staket på västra sidan mot Kinnekullebanan på sträckan Stock-
holmsvägen – Drottninggatan. 

Bakgrund 

I samband med upprustning av Stadsparken, byggnation av Temalekplats och offentlig toa-
lett i Stadsparken har behov av byte av staket utmed Kinnekullebanan på sträckan Stock-
holmsvägen-Drottninggatan påtalats från flera håll. 
 
Trafikverkets ställer krav på att staket utmed järnvägen är av typen panelstaket med höjd 
1,40m. Trafikverket medfinansierar staketbytet med 50 % på sträckan. 
 
I första hand behöver staketet på västra sidan bytas ut till en kostnad på 200tkr. 
I andra hand behöver staketet på östra sidan bytas ut till en kostnad på 185tkr. 
Gångfållan på sträckan får inte ändras då alternativ lösning som följer Trafikverkets säker-
hetsregler inte finns. 
 
Staketbytet ryms inte inom ovan nämnda investeringsprojekten och har inte varit med i 
kostnadsberäkningarna från början. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 306 TN 2014/501 

Information om trafiksäkerhetsarbete vid Kilenskolan i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Vid Kilenskolan är sedan flera år trafikmiljön hårt ansträngd. I området finns idag förskola 
och F-3 skola. Barnen på kilenskolan är upp till 10 år. Detta innebär att de flesta barn som 
inte åker skolskjuts till skolan blir skjutsade med bil. Antalet personalparkeringar i området 
är otillräckliga och parkering sker på gatan. I samband med skolstart på morgonen uppstår 
trafikkaos. Framkomlighetsproblem för skolskjutsarna är stora. 
 
Ett förslag till trafiklösning är framtaget i samråd med förskolan och skolan. 
Projekteringsarbetet pågår och bygglov för bl.a. en större personalparkering är sökt. 
Inför 2015 är statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder sökt för åtgärder i området vid Kilen-
skolan.  

Underlag för beslut 

Ritning åtgärder i trafikmiljön 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 21 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 307 TN 2014/605 

Lokala trafikföreskrifter om huvudled på Förrådsgatan i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att meddela följande lokala trafikföreskrifter om huvudled enligt 
bilaga med ärendenummer 1493 2014-00144, samt upphäva följande lokala trafikföreskrifter 
1493 2011-00023 och 1493 2011-00024 beträffande förbud att parkera. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik vill införa huvudled på Förrådsgatan. Genom åtgärden erhålles generell 
regel om väjningsplikt, samt förbud att parkera. Detta innebär en högre trafiksäkerhet och 
en minskning av antalet incidenter i korsningarna. Ökad trygghet för ungdomar som rör sig 
utmed gatan på väg till och från Elvärket. 
 
Yttrande 
 
Polismyndigheten i Västra Götaland har tillstyrkt ärendet, daterat 2014-11-10. 

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) tillstyrker förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
Bilaga 1493 2014-00144 
Bilaga 1493 2011-00023  
Bilaga 1493 2011-00024 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 308 TN 2014/606 

Lokala trafikföreskrifter om reglering av parkering 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att meddela följande lokala trafikföreskrifter om parkering, en-
ligt bilagor med ärendenummer 1493 2014-00137, 1493 2014-00138 
och 1493 2014-00139. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik vill reglera den befintliga parkeringsplatsen i korsningen Sandbäcksvä-
gen/Muggebovägen med anslutning från Muggebovägen samt de två befintliga parkerings-
platserna utmed Östra Järnvägsgatan mellan Mariagatan och Lindebäcksvägen. Detta för 
med anledning av att många fordon parkerar på dessa platser under längre tid än gällande 24 
timmar. Platserna ockuperas även av fordon som blir allt sämre till skicket. 
 
Även båtar, släpkärror, husvagnar och husbilar parker använder dessa parkerings-platser 
under längre tider, vilket innebär att platserna som behövs som behövs vid idrottsevene-
mang på Vänershof eller ishallen inte är tillgängliga. 
 
För ikraftträdande gäller datum enligt lokal trafikföreskrift eller då gällande väg-märken har 
satts upp. 
 
Yttrande 
Polismyndigheten i Västra Götaland har tillstyrkt ärendet, daterat 2014-11-10. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
Bilaga 1493 2014-00137 
Bilaga 1493 2014-00138 
Bilaga 1493 2014-00139 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 309 TN 2014/606 

Lokala trafikföreskrifter om reglering av parkering på Blombackaga-
tan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att meddela följande lokala trafikföreskrifter om parkering, en-
ligt bilagor med ärendenummer 1493 2014-00124, 1493 2014-00141 
och 1493 2014-00142. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik vill anlägga 10 stycken parkeringsplatser på Blombackagatan vid Björk-
gården, samt införa förbud att parkera på resterande sträcka. 
 
Vidare behövs ett förbud att parkera på Blombackagatan utmed kvarteret Hasseln. Detta 
för ökad framkomlighet vid sophämtning, renhållning och snöröjning. 
 
För ikraftträdande gäller datum enligt lokal trafikföreskrift eller då gällande vägmärken har 
satts upp. 
 
Yttrande 
 
Polismyndigheten i Västra Götaland har tillstyrkt ärendet, daterat 2014-11-10. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
Bilaga 1493 2014-00124 
Bilaga 1493 2014-00141 
Bilaga 1493 2014-00142 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 310 TN 2014/166 

Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom Sjötorps tätort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar meddela lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom 
Sjötorps tätort enligt bilaga med ärendenummer 1493 2014-00140. 

Bakgrund 

Sjötorp i Mariestads kommun har under hösten provat begränsad hastighet, 40 km/h inom 
tätorten. Verksamhet teknik har erhållit positiva synpunkter och önskemål om att åtgärden 
blir permanent. 
 
Under sommarmånaderna är Sjötorp, en av Vänerns pärlor, präglat av Göta Kanal, varvs-
verksamhet och fiske. I dag en av de mest eftertraktade turistorterna vid Vänern både vad 
gäller båtturister, bilturister och framförallt cykelturister. 
 
Sjötorp är en mindre ort med smala gator och många barn som rör sig i samhället på väg till 
skolskjuts eller förskola under vinterhalvåret. Sommarmånaderna innebär för barnen bad 
som många tar sig till per cykel. 
 
En sänkning av hastigheten från 50 km/tim till 40 km/tim i tätorten leder till ökad trafiksä-
kerhet och en bättre miljö. En sänkning med 10 km/tim påverkar troligtvis även andra kva-
litéer såsom tillgänglighet och trygghet, men innebär också enkelhet, tydlighet och inte allt-
för plottrig hastighetssättning i en så litet tätort som Sjötorp. 
 
På grund av att Sjötorp är en väldigt liten tätort har en förenklad hastighetsöversyn genom-
förts i samarbete med Trafikverket som är väghållare på genomfarten. 
 
Yttrande 
 
Polismyndigheten i Västra Götaland och Trafikverket har yttrat sig över förslaget och till-
styrker ärendet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
Bilaga 1493 2014-00140 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 311 TN 2014/635 

Lokala trafikförskrifter om begränsad hastighet på Rödjanvägen  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att meddela lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet på 
Rödjanvägen, enligt bilaga med ärendenummer 1493 2013-00144. 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att ser över möjlig has-
tighetsbegränsning på den del av Radbyvägen som ansluter till Rödjanvägen. 

Bakgrund 

Lokala trafiksäkerhetsrådet har erhållit en rad klagomål om höga hastigheter på Rödjanvä-
gen. Vägen är en smal och kurvig väg med många oskyddade trafikanter. Biosfärs cykelstråk 
går utmed denna väg till Lidköping via Kinnekulle och vägen är också ett populärt prome-
nadstråk. 
 
En bättre trafikmiljö och ökad säkerhet på berörd sträcka skapas enklast med en lägre has-
tighet. 
 
Yttrande 
 
Polismyndigheten i Västra Götaland har yttrat sig över förslaget och tillstyrker ärendet, da-
terat 2014-03-03. 

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) tillstyrker förslag till beslut och tilläggsyrkar att arbetsutskottet ger verk-
samhet teknik i uppdrag att ser över möjlig hastighetsbegränsning på den del av Radbyvägen 
som ansluter till Rödjanvägen. 
 
Ordförande Ulf Andersson tar upp förslag till beslut samt Björn Nilssons (S) tilläggsyrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
Bilaga 1493 2013-00144 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 312 TN 2014/636 

Utvärdering av husbilsställplatser i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen och uppdrar åt verksamhet teknik att 
vidta skyltningsåtgärder samt se över tömningsintervall för sopor inför kommande säsong. 

Bakgrund 

Under sommaren 2014 har en enkätundersökning gjorts bland besökarna på husbilsställ-
platsen i Mariestad. 
 
Antal svar var 39 stycken och betygsskalan var 1-10. 
90 % av de svarande gav betyget 8 eller högre. 
Förslag till förbättringar: 
 

 Bättre skyltning (från infarten i staden, avstånd till affär, var man betalar, vad det kostar, 
information om staden och Vänern, till servicehus och toaletter, latrintömning, gråvat-
tentömning, vad gäller efter tre dagar) 

 Separata toaletter skilda från duscharna 

 Större sophantering 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
(Avfallsavdelningen) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 27 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 313 TN 2014/166 

Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom Moholms tätort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget yttrande 

Bakgrund 

Moholm i Töreboda kommun har under hösten provat begränsad hastighet, 40 km/h inom 
tätorten. Verksamhet teknik har erhållit positiva synpunkter och önskemål om att åtgärden 
blir permanent. 
 
Moholm har en genomfartsled med en längsgående gång- och cykelbana samt åtgärder för 
ökad trafiksäkerhet, vilket innebär att barnen har en bra skolväg. Från genomfarten sträcker 
sig lokalgator som är smala och mestadels utan trottoarer. 
 
Boende på orten klagar på att de hastigheter som gäller i dag är för höga och önskar beslut 
om lägre hastighet i tätorten. En medborgardialog har genomförts i Moholm med stor upp-
slutning och på detta möte fanns en tydlig uppmaning om åtgärder för ökad säkerhet i tra-
fikmiljön. 
 
En sänkning av hastigheten från 50 km/tim till 40 km/tim i tätorten leder till ökad trafiksä-
kerhet och en bättre miljö. En sänkning med 10 km/tim påverkar troligtvis även kvalitéer 
som tillgänglighet och trygghet, men innebär också enkelhet, tydlighet och inte alltför plott-
rig hastighetssättning i en så litet tätort som Moholm. 
 
På grund av att Moholm är en väldigt liten tätort har en förenklad hastighetsöversyn ge-
nomförts i samarbete med Trafikverket som är väghållare på genomfarten. 
 
I förslag till beslut föreslås tekniska nämnden att meddela lokala trafikföreskrifter om begrän-
sad hastighet inom Moholms tätort enligt bilaga med ärendenummer 1473 2014-00028. 
 
Yttrande 
 
Polismyndigheten i Västra Götaland och Trafikverket har yttrat sig över förslaget och till-
styrker ärendet. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Ulf Andersson (S) och ledamot Magnus Dimberg (M) föreslår att arbetsutskot-
tet överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget yttrande. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) tar upp eget och Magnus Dimbergs (M) yrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutat enligt yrkandet. 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 28 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 313 (forts.) TN 2014/166 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
Bilaga 1473 2014-00028 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 29 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 314 TN 2014/637 

Förslag om parkering i Töreboda tätort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget yttrande. 

Bakgrund 

Efter inkomna synpunkter från invånare i Töreboda kommun, Polismyndigheten och kol-
lektivtrafiken, om parkeringssituationen i Töreboda, genomfördes ett försök med kommu-
nal parkeringsövervakning, enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, Töreboda, 2008-
10-07 Au § 199. Kommunstyrelsen beslutade, 2010-10-06 § 171, att försöksverksamheten 
med parkeringsövervakning avslutas. 
 
Efter försöket har olika alternativ övervägts för att skapa en god parkeringsmiljö i Töreboda 
tätort. Verksamhet teknik har arbetat med frågan och varit i kontakt med olika intressenter 
för att inhämta synpunkter. I bifogade utredning sammanfattas resultatet och görs en sam-
lad bedömning av vad som är det bästa alternativet för parkeringen i Töreboda tätort. 
 
I förslag till beslut föreslås Tekniska nämnden att besluta att föreslå kommunfullmäktige i 
Töreboda att införa parkeringsskiva och parkeringsövervakning i Töreboda tätort. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Ulf Andersson (S) och ledamot Magnus Dimberg (M) föreslår att arbetsutskot-
tet överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget yttrande. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) tar upp eget och Magnus Dimbergs (M) yrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutat enligt yrkandet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
Utredning parkering Töreboda tätort 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 30 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 315 TN 2014/290 

Avvikelse i projekt 1735 Hasslerör, ny vattenmatning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Södra Hasslerör har länge haft problem med ett för lågt tryck i dricksvattenledningarna. 
Genom att bygga en ny dricksvattenledning matas mer vatten till södra delen och uppnår 
genom detta ett högre tryck. Projektet finansieras av de 500 tkr investeringsmedel, som tidi-
gare beslutats tilldelas detta projekt genom omdisponering av rambudget. 
 
Då förekomsten av berg i samband med schaktarbetet försvårat och fördröjt arbetet kom-
mer projektet överskrida kalkylen med 130 tkr. Totalt kommer projektet kosta 630 tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 31 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 316 TN 2014/440 

Omdisponering av investeringsmedel med anledning av överskri-
dande i projekt 96014 Stampargatan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 250 tkr till projekt 96014 Stampargatan. Inve-
steringsmedlen omdisponeras från följande projekt: 
 
• 100 tkr från projekt 96034 Reningsverk Gårdsjö-rensgaller då investeringsmedlen inte 

behövs. 
• 80 tkr från projekt 96024 UV-ljus Skagersvik m.fl. då projektet blev mindre kostsamt än 

förväntat. 
• 70 tkr från projekt 96026 soda till lut Skagersvik då projektet skjuts till 2015. 

Bakgrund 

Projekt 96014 Stampargatan, som gäller VA-saneringsdelen av gatan, har blivit mer kost-
samt än förväntat då förekomsten av berg i VA-schakten varit mer om-fattande. Projektet 
förväntas kosta totalt 1 250 tkr vilket är ett överskridande med 250 tkr. 
 
Då VA-avdelningen har fått en beslutad ram för investeringar gällande år 2014 om 1 760 tkr 
att förhålla sig till, finansieras överskridandet genom omdisponeringar från projekt som det 
blir medel över i under 2014. 
 
Dessa projekt är: 
 
• Projekt 96034 Reningsverk Gårdsjö-rensgaller finns 100 tkr, då investeringsmedlen inte 

behövs. Rensgallret byttes redan år 2013. Förslagsvis omdisponeras dessa till Stamparga-
tan. 

• Projekt 96024 UV-ljus Skagersvik m.fl. finns 82 tkr, då projektet blev mindre kostsamt 
än förväntat. Förslagsvis omdisponeras 80 tkr av dessa till Stampargatan. 

• Projekt 96026 soda till lut Skagersvik finns 80 tkr, då projektet skjuts till 2015. För-
slagsvis omdisponeras 70 tkr av dessa till Stampargatan. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 32 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 317 TN 2014/638 

Omdisponering av investeringsmedel till VA-avdelningen 2014 i Gull-
spång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 70 tkr av tekniska nämndens investeringsmedel 
för år 2014 till VA-avdelningens projekt ”Ombyggnation av pumpstationen i hamnen, Ot-
terbäcken”. 

Bakgrund 

I avloppspumpstationen i hamnen i Otterbäcken har det skett ett haveri på pumparna och 
pumpstationen hålls nu i drift med en tillfällig lösning. Pumparna som har havererat är av 
äldre modell och svåra att försörja med reservdelar. Pumparna är dessutom, p.g.a. den 
omoderna tekniken, inte effektiva ur ett driftekonomiskt perspektiv. Att bara ersätta dessa 
pumpar ses inte som ett alternativ då pumpstationen på sikt ska renoveras. Anledningen till 
renoveringsbehovet är att pumpstationen är väldigt angripen av svavelväte vilket gjort att all 
el är av undermålig karaktär. Att renovera och modernisera pumpstationen kalkyleras till en 
kostnad av 160 tkr vilket medför lägre driftskostnader, ökad driftsäkerhet och en ökad per-
sonsäkerhet för pumpstationen. Pumpstationen kommer efter den byggts om också överva-
kas mobilt och vara uppkopplad till övervakningssystemet VA-operatör. 
 
VA-avdelningen har 90 tkr till förfogande (projekt 96029-Övervakningsutrustning) av årets 
VA-investeringsram vilket kan delfinansiera projektet. Ytterligare 70 tkr föreslås omdispo-
neras från Tekniska nämndens övriga investeringsramar. Åtgärden måste oavsett genomfö-
ras och alternativet är att delfinansiera genom att kostnads föra åtgärden på driftsresultatet 
vilket innebär en ytterligare avvikelse i den redan underfinansierade VA-driftbudgeten 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras: 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 33 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 318 TN 2014/289 

Omdisponering av investeringsmedel gällande VA-avdelningen 2014 
Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar totalt 225 tkr, av investeringsmedel 2014 inom VA-
avdelningen från rambudget, VA investeringar till projekt ”Nya brunnsbetäckningar Trafik-
verkets vägar 2014” 

Bakgrund 

Trafikverket varslade i våras om att man skulle utföra beläggningsarbete i Töreboda vilket 
föranledde att VA-avdelningen utförde några mindre saneringsarbeten som kostnadsfördes 
på driften för ett snabbare genomförande. På VA-avdelningen finns projektet 92201 VA 
investeringar, en investeringsram som tekniska nämnden prioriterar inom. Av årets budgete-
rade medel på 5 000 tkr har2 860 tkr omdisponerats i tidigare beslut. Nu föreslås att ytterli-
gare 225 tkr omdisponeras till projektet ”Nya brunnsbetäckningar Trafikverkets vägar 
2014” 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 34 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 319 TN 2014/592 

Yttrande – Detaljplan för Torsö skola Mariestads kommun, samråd 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att yttra sig enligt upprättat underlag från va-avdelningen och gatu-
avdelningen. I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra 

Bakgrund 

Mariestads kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för Torsö skola. Tek-
niska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Syftet med detaljplan för Torsö skola mm är att tillåta befintlig skolbebyggelse, som enligt 
tidigare detaljplan delvis ligger på så kallad prickmark vars innebörd är att den egentligen ej 
får bebyggas. Samtidigt möjliggörs boende i samlingslokalen på fastigheten Nolby 9:1 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 35 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 320 TN 2014/567 

Yttrande – Detaljplan för del av Otterbäcken 10:20 och Otterbäcken 
10:2, samråd 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att yttra sig enligt upprättat underlag från va-avdelningen och gatu-
avdelningen. I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra 

Bakgrund 

Gullspångs kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för dela av Otterbäcken 
10:20 och Otterbäcken 10:2. Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över för-
slaget. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse av småhus för helårs- eller fritidsbo-
ende. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/va-avdelningen 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/gatuavdelningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 36 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 321 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 
1. Från kommunstyrelsen i Töreboda om förslag till kommunfullmäktige gällande drift-

budget 2015 och flerårsplan 2016-2017. 
(Dnr 2013/255) 

2. Från kommunfullmäktige i Mariestad om medborgarförslag om förbättrad framkomlig-
het för cyklister. 
(Dnr 2014/589) 

3. Från kommunfullmäktige i Mariestad om köp av iPad till ledamöterna i kommunfull-
mäktige. 
(Dnr TN 2014/588) 

4. Från kommunstyrelsen i Töreboda om försäljning av del av fastigheten Snidaren 5. 
(Dnr TN 2014/591) 

5. Från kommunstyrelsens utvecklingutskott om uppdrag att anvisa ny plats för återvin-
ningscentral. 
(Dnr TN 2014/41) 

6. Från kommunfullmäktige i Töreboda motion om att sätta upp laddningsstolpar för elbi-
lar. 
(Dnr TN 2014/604) 

7. Från kommunfullmäktige i Töreboda om delårsrapport med delårsbokslut. 
(Dnr TN 2014/21) 

8. Från revisorerna i Mariestad uppföljning av fördjupningsgranskningar. (Arbetsutskot-
tet har granskat och godkänt upprättat svar.) 
(Dnr TN 2014/628) 

9. Från Trafikverket beslut om indragning av driftbidrag för enskilda väg med statsbidrag 
Gullspångs kommun. 
(Dnr TN 2014/426) 

10. Från revisorerna i Mariestad, Töreboda och Gullspång revisionsrapport avseende tek-
niska nämnden och kommunstyrelserna i kommun inom ramen för MTG-samarbetet. 
(Dnr TN 2014/618) 

 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 37 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 322 

Uppdrag från arbetsutskottet till verksamhet teknik 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Uppdrag till verksamhet teknik gällande reflex- cykelkampanj 

Efter yrkande från Evert Eklind (MAP) beslutar tekniska nämndens arbetsutskott att ge 
verksamhet teknik i uppdrag att ta med fråga till BRÅ om de kan genomföra en reflex- och 
cykelkampanj. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Trafikingenjör Eva Berdenius 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 38 
 2014-12-02  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 323 

Aktuell information/frågor 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Upphandling av skolor F-6 i Mariestad 

Fastighetschef Bo Theorén informerar om upphandling för nya skolor med idrottshallar i 
Mariestads kommun. 
 ______________________________________________________  

Renovering av Ekuddens utebad 

Fastighetschef Bo Theorén informerar om renovering av Ekuddens utebad. 
 ______________________________________________________  

VA-taxa 

Ledamot Evert Eklind (MAP) ställer fråga gällande taxehöjning under konjunkturcykel. VA-
chef Michael Nordin besvarar frågan. 
 ______________________________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-12-02 
 
Anslagsdatum 2014-12-04 Anslag tas ner 2014-12-26 
 
Förvaringsplats för protokollet  Verksamhet teknik 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


