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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 88  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändring. 
 
Följande ärende har tillkommit: 
 

 Åtgärdsplan med anledning av underskott prognos 1. 

 Åtgärder, Hjortstigen i Mariestad. 
 
Följande ärenden stryks: 
 

 Ansökan om medel för att täcka kostnader för Haddebodavillan i Töreboda. 
 
 
 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 89  TN2012/0103 

Otterbäcksgården, driftanslag i budget 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå Kommunstyrelsen i 

Gullspång att bevilja driftanslag i budget 2012 med 295 000 kronor för 

Otterbäcksgården. 

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen inom Tekniska förvaltningen har fått ett utökat 

förvaltningsuppdrag när det gäller ansvar för drift och skötsel avseende 

Otterbäcksgården. Kostnaden för det utökade fövaltningsansvaret har inte tillförts 

Fastighetsavdelningens ramanslag i driftbudget 2012. 

Kostnaden för driften av Otterbäcksgården uppgår till 295 000 kronor per år 

exklusive kapitalkostnader. 

Underlag för beslut 

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Otterbäcksgården, driftanslag i budget 2012”, daterat  
2012-05-09. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 90 TN2012/0101 

Åtgärdsplan med anledning av underskott prognos 1, Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att förvaltningsekonom Elisabeth Westberg och avfallschef Annika 
Kjellkvist deltar tillsammans med presidiet vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 24 maj. 

Bakgrund 

Tekniska nämndens presidie har kallats till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
den 24 maj för redovisning av åtgärdsplan med anledning av redovisat underskott vid 
ekonomisk prognos 1.  
 
Gatuchef Matz Hasselbom redovisade åtgärder för att minska gatuverksamhetens 
underskott. Med de föreslagna åtgärderna minskar gatuverksamheten sitt underskott till 
450 000 kronor. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning med ny åtgärdsplan daterat 2012-05-15. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Annika Kjellkvist, avfallschef 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 91 TN2012/0081 

Igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av 
Bussterminalen samt Bankgatan i Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja 
igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av Bussterminalen i Gullspång 
med den av Gullspångs kommuns prioriterade placering. 
 

 Medel till projektering tas ur Tekniska nämnden budget för 
tillgänglighetsanpassning. 

Bakgrund 

Inför 2012 har Västtrafik beviljat statsbidrag till kollektivtrafiksåtgärder för ombyggnad av 
busstationen i Gullspång med 500 000 kronor.  
 
Bussterminalen är även i behov av tillgänglighetsanpassning. I samband med ombyggnad 
finns förslagsritningar om att flytta Bussterminalen närmare centrum med placering på 
Stationsgatan. Om en flytt av Bussterminalen utförs är även kopplingen via Bankgatan mot 
centrum och torget viktig ur tillgänglighetssynpunkt. En bra lösning för pendelparkering 
behöver också ses över då den gamla ersatts med en återvinningsstation. Kostnaderna för 
en flytt av bussterminalen är större än en ombyggnad i befintligt läge. För att minimera 
störningar i trafiken är det en fördel att ha den gamla bussterminalen i drift under byggtiden. 
 
Gatuavdelningens möjligheter att hinna både projektera och bygga om busstationen under 
2012 är begränsade både ekonomiskt och tidsmässigt. En dialog med Västtrafik om att 
tacka nej till statsbidraget för ombyggnad av bussterminalen under 2012 och söka nytt 
statsbidrag inför 2013 pågår. 
 
Medel till projektering tas ur Tekniska nämndens budget för tillgänglighetsanpassning 2012 
där ombudgeterade medel från 2011 finns tillgängliga. Kommunens del i ombyggnaden tas 
ur 2013 års budget. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av 
Bussterminalen i Gullspång samt Bankgatan”, daterat 2012-05-04. 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Johan Bengtsson, projektledare gata 
Eva Berdenius, trafikutredare 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 92 TN2012/0081 

Igångsättningstillstånd för vändslinga vid Gullstensskolan i Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja 
igångsättningstillstånd för vändslinga vid Gullstensskolan. Innan åtgärden utförs hålls ett 
öppet informationsmöte på Gullstensskolan för skolans personal och boende i närområdet. 

Bakgrund 

Under 2012 påbörjades arbetet med att ta fram en kollektivtrafikslösning/skolskjutslösning 
som både är trafiksäker och samtidigt förhindrar den genomfartstrafik av tunga fordon och 
bussar som trafikerar Stamparvägen. 
 
I arbetet har gatuavdelningen, Trafikverket, Västtrafik, Nobina buss och personalen från 
Gullstensskolan kommit fram till att en vändslinga är den bästa lösningen. Vändslingan är 
projekterad och kostnadsberäknad till 800 000 kronor. 
 
Inför 2012 har Västtrafik beviljat statsbidrag med 400 000 kronor till bussvändslingan. 
Finansieringen är fördelad 50/50 mellan Västtrafik och kommunen. Medel till kommunens 
del i vändslingan finansieras av Tekniska nämndens budget 2012 för bussvändslinga vid 
Gullstensskolan. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Igångsättningstillstånd för vändslinga vid Gullstensskolan i 
Gullspång”, daterat 2012-05-04. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Johan Bengtsson, projektledare gata 
Eva Berdenius, trafikutredare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 93 TN2012/0151 

Igångsättningstillstånd för ombyggnad av korsningen Vattubols-
vägen- Mariestadsvägen i Hova 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja 
igångsättningstillstånd till ombyggnad för korsningen Vattubolsvägen-
Mariestadsvägen. 

 

 Medel tas ur Tekniska nämndens budget för tillgänglighetsanpassning. 
 

Bakgrund 

I korsningen Vattubolsvägen – Mariestadsvägen finns idag en avsmalning för att dämpa 
hastigheten. Eftersom korsningen är en viktig länk i arbetet med säkra skolvägar behövs 
ytterligare åtgärder för att sänka hastigheten. Korsningen är ett av huvudstråken till 
Regnbågsskolan för barn på cykel. Vid en ombyggnad utförs även åtgärder för 
tillgänglighetsanpassning. 
 
Trafikverket har beviljat statsbidrag på 75 000 kronor för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
2012. Kostnaden är fördelad 50/50 mellan Trafikverket och kommunen. 
 
I Tekniska nämndens budget finns ett utrymme med 75 000 kronor för 
tillgänglighetsanpassning. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Igångsättningstillstånd för ombyggnad av korsningen 
Vattubolsvägen-Mariestadsvägen”, daterat 2012-05-04. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Johan Bengtsson, projektledare gata 
Eva Berdenius, trafikutredare 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 7 
 2012-05-15  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 94 TN2012/0071 

Igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg mellan Moholm och 
Hjälstad kyrka/väg 200, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottet beslut 

 Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja 
igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg mellan Moholm och Hjälstad 
kyrka/väg 200 samt underteckna de samarbetsavtal som finns framtaget för de två 
delsträckorna. 

 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att avsätta 2 000 000 
kronor till ovanstående åtgärder i investeringsbudget 2013. 

 

Bakgrund 

Under 2011 har Trafikverket utrett var kommunerna i Västra Götaland vill bygga 
cykelbanor utmed regionalt/statligt vägnät. Satsningen omfattar 150 miljoner kronor varav 
kommunerna ska medfinansiera 50 %. 
 
Töreboda kommuns andel för båda delsträckorna var ursprungligen ca 1 100 000 kronor. I 
det ursprungliga priset ingår inte kostnader för marklösen och kostnader för förstudie och 
arbetsplan. Enligt väglagen krävs det förstudie och arbetsplan när arbete utförs utanför 
vägområdet. För att ha marginal är kostnaderna för båda delsträckorna tillsammans 
uppräknade till 4 000 000 kronor varav kommunens andel är 2 000 000 kronor. 
 
För Töreboda kommun behöver medel för kommunens del anslås inför 2013 års budget då 
arbetet med utbyggnaden tidigast kan utföras. Projekteringen startar 2012. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg mellan Moholm 
och Hjälstads kyrka”, daterat 2012-05-04. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Johan Bengtsson, projektledare gata 
Eva Berdenius, trafikutredare 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 95 TN2012/0152 

Igångsättningstillstånd etapp 1 Stockholmsvägen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja 
igångsättningstillstånd för start av detaljprojektering av Stockholmsvägen etapp 1, 
med utgångspunkt från gestaltningsprogrammet. 

 

 Arbetsutskottet ger VA-avdelningen i uppdrag att informera om tidsplan för VA-
arbeten vid arbetsutskottets sammanträde den 12 juni. 

 

Bakgrund 

Under 2010 och 2011 har ett gestaltningsprogram för Stockholmsvägen tagits fram.  
 
I samband med att gestaltningsprogrammet varit ute på remiss har gatuavdelningen lämnat 
ett positivt remissvar i frågan. Stockholmsvägen har en komplex trafiksituation och i 
samband med detaljprojektering kan svåra korsningspunkter studeras mer noggrant. 
 
Ansökan om Statsbidrag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Stockholmsvägen har gjorts 
för perioden 2012-2014. 
 
I gestaltningsprogrammet är Stockholmsvägen indelad i tre etapper. Den första etappen 
”Centrumdelen” börjar vid Nygatan och slutar vid Verkstadsgatan. 
 
För att gatuavdelningen ska kunna hålla den tidplan som presenterats, tillsammans med VA-
avdelningen, förutsätts att detaljprojektering påbörjas under hösten 2012. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Igångsättningstillstånd etapp 1 Stockholmsvägen”, daterat 
2012-05-08. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Johan Bengtsson, projektledare gata 
Eva Berdenius, trafikutredare 
Matz Hasselbom, gatuchef 
VA-avdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 96 TN2012/0153 

Information – Investeringsprojekt Mariestad, Gatuavdelningen 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 

Bakgrund 

Gatuchef Matz Hasselbom och projektledare Johan Bengtsson informerade om den lista 
som tagits fram över gatuavdelningen pågående och kommande projekt.  
 
Uppföljning av denna lista kommer att göras under flera tillfällen under året. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Investeringsprojekt Gata grovplanering 2012, Mariestad”. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 97 TN2012/0153 

Information – Investeringsprojekt Töreboda, Gatuavdelningen 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen 

Bakgrund 

Gatuchef Matz Hasselbom och projektledare Johan Bengtsson informerade om den lista 
som tagits fram över gatuavdelningen pågående och kommande projekt.  
 
Uppföljning av denna lista kommer att göras under flera tillfällen under året. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Investeringsprojekt Gata grovplanering 2012, Töreboda”. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 98 TN2012/0153 

Information – Investeringsprojekt Gullspång, Gatuavdelningen 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Gatuchef Matz Hasselbom och projektledare Johan Bengtsson informerade om den lista 
som tagits fram över gatuavdelningen pågående och kommande projekt.  
 
Uppföljning av denna lista kommer att göras under flera tillfällen under året. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Investeringsprojekt Gata grovplanering 2012, Gullspång”. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 99 TN2012/0139 

Riktlinjer för ersättningsanspråk vid trafikbuller  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta förvaltningens förslag till riktlinjer 
gällande ersättning till fastighetsägare som har höga bullerstörningar från 
vägtrafiken. 

 

 Medel för ersättning för bullerstörningar från vägtrafiken finns i Mariestads 
kommuns investeringsbudget 2012. 

Bakgrund 

Gällande miljölagstiftning kräver att väghållaren ansvarar för att åtgärda bullerproblem 
orsakad av gatutrafik om de kan ses som omfattande. År 2001 tog Mariestads kommun 
fram en bullersaneringsplan (Rapport 2001:1) tillsammans med företaget Trivactor. Planen 
antogs inte på grund av de höga kostnader som sanering skulle innebära. Planen är dock 
tillämplig vid ersättningsanspråk eftersom den innehåller riktvärden för buller och riktlinjer 
för ersättning. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att de riktvärden och riktlinjer för ersättning som 
bullersaneringsplanen anger ska tillämpas. 
 
Riktvärden för vägtrafikbuller vid och i bostäder (Riksdagens Infrastrukturproposition 
1996/97:53): 
 

 Inomhus ekvivalentnivå 30 dB(A) och max 45 dB(A) (nattetid). 

 Utomhus 55 dB(A) vid fasad och 70 dB(A) vid uteplats. 
 
Den konsult som Tekniska förvaltningen använder vid bulleranvändningar rekommenderar 
att gamla (dåligt isolerade) hus ska ha en ekvivalentnivå 58 dB(A) vid fasad och 75 dB(A) 
vid uteplats. 
 
Eventuell ersättning utifrån resultat av den bullerberäkning som görs av konsult, föreslås bli 
följande: 
 
Ersättning för plank: 
 

 Materialkostnad för billigaste alternativ som uppfyller gällande normer, inklusive 
moms. Arbetskostnad ingår inte. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 99, forts. 

Riktlinjer vid ersättning för fönster: 
 

 Vid byte från normalt 2-glasfönster till ljudisolerade fönster betalar kommunen två 
tredjedelar av materialkostnad, arbetskostnad ingår inte, inklusive moms. 
 

 Vid byte av fönster i mycket dåligt skick ges bidrag med hälften av materialkostnad, 
arbetskostnad ingår inte, inklusive moms. 
 

 Maxkostnad per fönster är 7 200 kronor inklusive moms. Summan är uppräknad 
med index från de kostnader som bullersaneringsplanen anger. Bidrag ges endast för 
fönster i sov- och vardagsrum. Bidraget baserat på 7 200 kronor motsvarar 4 800 
kronor respektive 3 600 kronor per fönster, exklusive arbetskostnad, inklusive 
moms. 

 
Ventilationsritning: 
 

 För att minska buller kan så kallade ljudfällor monteras utanpå ventilen eller så kan 
hela ventilröret bytas ut mot ett som är klätt med mycket ljudisolerade material. 
Beräknad kostnad är 550 kronor per ventil. Bidrag ges med två tredjedelar av 
kostnaden inklusive arbetskostnad och moms. 

 
Fastighet med dålig fasadisolering får endast bidrag till fönster i samband med att hela 
fastigheten isoleras. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Riktlinjer för ersättningsanspråk vid trafikbuller”, daterat  
2012-05-04. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 100 TN2012/0100 

Svar på brev från Samhällsföreningen i Moholm 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att avslå Moholms Samhällsförenings äskande av 
medel inför nationaldagsfirandet. 

 

 Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att kalla till ett möte med 
Samhällsföreningen för att se över åtgärder som kan höja trivseln i Moholm utan att 
öka gatuverksamhetens driftskostnader. 

Bakgrund 

Moholms samhällsförening har i skrivelse inkommen till Tekniska nämnden 2012-03-30 
ansökt om pengar för trivselåtgärder i Moholm. Moholms samhällsförening har i år blivit 
tilldelad kommunens nationaldagsfirande och vill i samband med detta försköna och höja 
trivseln i Moholm för boende och besökande. 
 
Gatuavdelningen har i sitt svar på skrivelsen föreslagit nämnden att avslå Moholms 
samhällsförenings äskande med anledning av gatuverksamhetens ansträngda budget. 
 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Svar på brev från Samhällsföreningen i Moholm, daterat  
2012-04-30. 
Moholms samhällsförenings skrivelse inkommen 2012-03-30. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 101 TN2011/0201 

Förslag till förändring av gatuorganisationen inom MTG-samarbetet 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att ställa sig bakom förslaget och beslutar att 
överlämna remissen till Kommunstyrelserna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. När den ekonomiska bedömningen av de föreslagna åtgärderna är klar kommer 
dessa uppgifter att skickas ut separat. Remissen bör vara besvarad inom en månad. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2011-12-20 att låta Tekniska förvaltningen ta fram förslag till 
ett mer effektivt arbetssätt inom gatuavdelningen. 
 
Personal på gatuavdelningen hade 2012-04-17 en heldagskonferens med effektivisering som 
tema. Efter detta har Töreboda kommun aviserat en besparing på 1,5 % alternativt 3,5 % 
och Gullspång 5 % för 2013. Mot denna bakgrund och att Mariestads gatuverksamhet visar 
ett underskott för både 2012 och 2013, har förvaltningen tagit fram förslag till 
effektivisering av gatuverksamheten. 
 
Förslaget innebär bland annat att resurser i form av personal och maskiner som används i 
större anläggningsprojekt samlas i en gemensam enhet. Förslagsvis bör denna enhet 
förläggas till Mariestad. 
 
Eftersom verksamheterna i de tre kommunerna hittills bedrivits separerade från varandra 
och ingen grundlig analys av resursutnyttjande genomförts är det svårt att bedöma hur 
föreslagna åtgärder kommer att påverka totalekonomin. En översiktlig ekonomisk 
bedömning av utfallet kommer att presenteras inom kort. I det fortsatta arbetet är 
utgångspunkten att de tre kommunernas ekonomier separeras på samma sätt som görs idag. 
Det ska vara tydligt vilken effekt varje verksamhetsförändring har för respektive kommun. 
 
Ekonomiska bedömningen skickas ut via e-post till arbetsutskottet innan den skickas över 
till respektive Kommunstyrelse. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Remiss gällande förändring av gatuorganisationen inom 
MTG”, daterat 2012-04-30, med bilaga. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 102 TN2012/0131 

Komplettering av beslut gällande upphandling av städ- och 
parkverksamheten i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att upphandling av städ- och parkverksamheten 
görs i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, Kf § 148, 2011-11-28 och att 
inkomna anbud jämförs med befintlig verksamhet. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 2011-11-28 att anta dokumentet ”Åtgärder för 
en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun”, vilket innehåller besparingsåtgärder för 
de kommande fyra åren. Två av åtgärderna i dokumentet gäller upphandling av städ- och 
parkdriften i Mariestad. 
 
I verksamheterna har frågan väckts om en upphandling är nödvändig i det fall 
besparingarna kan genomföras i egen regi. I beslutsdokumentet finns ingen uppgift om 
detta. Förvaltningen har föreslagit att verksamheterna kan överväga att ta besparingarna 
inom verksamhetsramen om möjlighet finns. 

Underlag för beslut 

Gatu- och kost- och städchefens skrivelse ”Kompletterig av beslut gällande upphandling av 
städ- och parkverksamheten i Mariestad”, daterat 2012-05-09. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 103 TN2012/0132 

Angående tjänsten som produktionsledare på Tekniska 
förvaltningen, drift- och underhåll förlagd i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att översända förvaltningens skrivelse daterat 
2012-04-30 som svar på inkommet brev från fackförbundet Vision. 

Bakgrund 

Fackförbundet Vision Mariestad avdelning 055, har i skrivelse inkommen till Tekniska 
nämnden 2012-04-20, begärt en konsekvensbeskrivning på hur Tekniska nämnden har tänkt 
sig att arbetsfördelningen ska se ut för tjänsten som produktionsledare på Tekniska 
förvaltningen/drift och underhåll förlagd i Töreboda. 
 
Förvaltningen har uppmärksammat de önskemål och synpunkter som inkommit från 
produktionsledaren och de fackliga organisationerna och tagit fram förslag med 
konsekvensbeskrivning som svar på Visions skrivelse. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Svar på brev från Vision angående produktionsledare”, daterat 
2012-04-30. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 104   TN2012/0133 

Samrådshandling – Upphävande av tomtindelning inom detaljplan för 
Soltomta 1 och 2 i Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av samrådshandling och överlämnar förvaltningens synpunkter 
till Kommunledningskontoret i Töreboda. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda beslutade 2012-03-28 att översända ovanstående 
samrådshandling för samråd. Syftet med planändringen är att upphäva gällande 
tomtindelning för Kv. Soltomta (upprättad 1917) innefattande fastigheterna Soltomta 1 och 
Soltomta 2 för att kunna möjliggöra sammanslagning av båda fastigheterna. 
 
Samrådshandlingen har översänts till berörda avdelningar på tekniska förvaltningen. VA-
avdelningen har framfört följande synpunkter: 
 

 Planen saknar U-område för kommunala VA-ledningar på fastigheterna. 

 Ledningsrätt ska upprättas för ovan nämnda VA-ledningar. 
 
Övriga avdelningar har ingen erinran mot förslaget. 

Underlag för beslut 

Samrådshandling 2012-02-23, upphävande av tomtindelning inom detaljplan för Soltomta 1 
och 2 Töreboda kommun. 
VA-avdelningens skrivelse med synpunkter daterat 2012-05-04 och gatuavdelningens 
skrivelse med ingen erinran, daterat 2012-05-08. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Töreboda kommun, Kommunledningskontoret 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 105 TN2011/0232 

Detaljplan för Backebolet 1:29 m fl Laxhall, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av samrådshandling och överlämnar förvaltningens synpunkter 
till Kommunstyrelsen i Mariestad. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Mariestad beslutade 2012-04-26 att ovanstående detaljplan ska bli 
föremål för granskning. Syftet med detaljplanen är bland annat att skapa förutsättningar för 
utvecklad parkering för besökare och fiskare och kompletterande verksamheter till 
restaurangen. Vidare ska möjligheten för övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad 
rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling prövas. 
 
Samrådshandlingen har översänts till berörda avdelningar på tekniska förvaltningen. VA-
avdelningen har framfört följande synpunkter: 
 

 Två rader i texten under rubriken Dagvatten på sidan 17 i granskninghandlingen 
Plan- och genomförandebeskrivning, tas bort. 

 Detaljplanområdet ligger inte i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. I övrigt ingen erinran. 

 
Övriga avdelningar har ingen erinran mot förslaget. 

Underlag för beslut 

Mariestads kommun, kommunledningskontorets ”Underrättelse om detaljplan för 
Backebolet 1:29 m fl, Laxhall, Mariestads kommun”, daterat 2012-04-26. 
VA-avdelningens skrivelse med synpunkter daterat 2012-05-03 och gatuavdelningens 
skrivelse med ingen erinran, daterat 2012-05-08. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen,  
Maria Nilsson, planarkitekt 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 106 

Angående klagomål från boende och byggherre på Hjortstigen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Uppdra till gatuchef Matz Hasselbom att kontakta de boende på Hjortstigen och Vänerhus 
för att lösa problemen vid Hjortstigen och att återkomma med information om detta. 

Bakgrund 

På Hjortstigen har det varit problem med ytvatten från kringliggande fastigheter. 
Fastighetsägare och byggherren har ställt krav på Mariestads kommun att åtgärda 
problemen. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 107 TN2012/0090 

Information – Avtal Haggårdens flaggpark i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Administratör Eva Gunnarsson informerade om de nya avtal som tecknats med i första 
hand gamla kunder vid Haggårdens flaggpark. 

Underlag för beslut 

Tekniska förvaltningens skrivelse ”Avtal Haggårdens flaggpark”, daterat 2012-03-27. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 108  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
1. Miljö- och byggnadsförvaltningen. Marklov för tillbyggnad av kommunhus på 

Köpmannen 2, Töreboda kommun. TN2012/0039 
2. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspång, Kf § 37, 2012-03-26. Riktlinjer för 

kommunens arbete vid hot och våld. TN2012/0108 
3. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspång, Kf § 36, 2012-03-26. Risk- och 

sårbarhetsanalys Gullspångs kommun. TN2012/0109 
4. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 30, 2012-03-26. 

Utvecklingsplan Töreshov. TN2012/0072 
5. Miljö- och byggnadsförvaltningen. Bygglov för nybyggnad av markbädd och 

omplacering av befintligt fläkthus på Torstorp 1:25, Töreboda reningsverk. 
TN2011/0025 

6. Skrivelse från Räddningstjänsten Östra Skaraborg inkommen 2012-04-11. Angående 
besiktning av branddammar. TN2010/0150 

7. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestad, Ks § 60, 2012-04-11. Förslag till 
installation av nya parkeringsautomater i centrum. TN2011/0240. 

8. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestad, Ks § 69, 2012-04-11. Restaurangtorg 
på Gamla Torget sommaren 2012. TN2012/0091 

9. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestad, Ks § 72, 2012-04-11. 
Igångsättningstillstånd och finansiering för byggande av bollhall. TN2011/0282 

10. Skrivelse från Vänerns Vattenvårdsförbund inkommen 2012-04-30. Ny rapport och 
årsmötesprotokoll. TN2012/0138 

11. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 76, 2012-04-12. Ombudgetering 
av driftbudget från 2011 till 2012 tekniska nämnden. 

12. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 77, 2012-04-12. Ombudgetering 
av investeringsprojekt från 2011 till 2012, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. 
TN2012/0042 

13. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau § 159, 2012-04-26. Nyttjande 
av lokaler i Mariaskolan för Projekt Kraftsamling. TN2012/0140 

14. Igångsättningstillstånd avseende åtgärder i centrum på Storgatan, Bankgatan och 
Västergatan i Gullspång. TN2012/0034 

15. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 78, 2012-04-12. Ekonomisk 
uppföljning januari-mars 2012. TN2012/0103 

16. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 151, 2012-04-
26. Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av underskott i 
prognos 1. TN2012/0101 

17. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 37, 2012-04-23. 
Ombudgetering från 2011 till 2012. TN2012/0041 

18. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 38, 2012-04-23. 
TN2012/0026 

19. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 40, 2012-04-23. 
Årsredovisning 2011. TN2012/0026 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 108, forts. 

 
20. Igångsättningstillstånd för vissa åtgärder inom ramen för utveckling av gästhamnen i 

Töreboda. TN2012/0143 
 
 
_________________________ 

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-05-15 
 
Anslagsdatum 2012-05-23 Anslag tas ner 2012-06-14 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 


