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 Sammanträdesdatum Sida 1 
 2014-01-22  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 1  

Val av protokolljusterare 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Magnus Dimberg (M) till att jämte ordföranden 

Ulf Andersson (S) justera protokollet. 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 2 

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till dagordning med följande ändring: 
 

- Extra ärende gällande begäran om medel till Mariaskolan etapp 2. 
- Uppdrag att se över träd som behöver beskäras samt ta bort fågelbon som skapar 

olägenhet. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 3 TN 2014/16 

Mål för Tekniska nämnden 2015 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen och beslutar att inbjuda kvalitetschef Maria Torp till 
Tekniska nämndens sammanträde den 4 februari. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska varje år definiera ett antal mål för verksamheten. Ärendet tas upp 
för beslut på nämndens sammanträde i mars.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet av förvaltningschef Åke Lindström. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kvalitetschef Maria Torp 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 4 2014/26, 2014/27, 2014/28 

Information: Bokslut 2013 för Tekniska nämnden 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen.  

Bakgrund 

Arbetet med bokslutet för tekniska nämnden 2013 pågår, men är ännu ej färdigställt. 
Ärendet kommer att behandlas vid ett extra sammanträde för arbetsutskottet den 17 febru-
ari 2014. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet av förvaltningschef Åke Lindström. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 5  

Information: Tidplan för budgetarbete 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet noterar information om tidplan för budgetarbete. 
Arbetsutskottet ger nämndsekreteraren i uppdrag att efterhöra om presidiets närvaro vid 
budgetupptakt i de tre samverkande kommunerna. 

Bakgrund 

Kommunernas ekonomiavdelningar har skickat ut tidplan för budget och målarbete under 
år 2014 samt inför budget 2015-2017. Budgupptakt är planerad till följande datum i de tre 
samverkande kommunerna: 29 januari i Mariestads kommun, 12-13 februari Töreboda 
kommun och 18 februari Gullspångs kommun. Kommunerna har endast kallat sin repre-
sentant i presidiet. I den revisionsrapport Tekniska nämnden fått till sig står det att det finns 
ett behov att förtydliga det ekonomiska ansvaret i organisationen samt att samt att nämnden måste 
skapa förutsättningar för en god samvekan och en bra dialog med de kommuner som ingå i Tek-
niska nämnden. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning av förvaltningschef Åke Lindström på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Nämndsekreterare Ewa Sallova 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 6 TN 2013/111 

Investeringsbudget 2014 Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att skriva ett förslag till beslut till tekniska 
nämndens sammanträde den 4 februari 2014. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har 2013-10-28 § 155 beslutat att tekniska 
nämnden ska återkomma med en prioriterad och bearbetad investeringsbudget för budgetå-
ret 2014. Förvaltningschefen informerade arbetsutskottet om att förvaltningens förslag till 
investeringsbudget ligger högre än den ram som tekniska nämnden blivit tilldelad.  

Underlag för beslut 

Muntlig information av förvaltningschef Åke Lindström på sammanträdet. 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspångs kommun) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 7 TN 2013/276 

Extra sammanträde för tekniska nämnden och tekniska nämndens 
arbetsutskott 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ha ett extra sammanträde den 17 februari kl. 17.00. 
 
Arbetsutskottet föreslår Tekniska nämnden att besluta om ett extra sammanträde den 18 
februari kl. 17.00. 

Bakgrund 

Bokslut 2013 för tekniska nämnden, ombudgetering samt internkontroll ska inlämnas till 
ekonomiavdelningen i mitten på februari. Då planerade möten för arbetsutskott och nämnd 
inte sammanfaller med dessa datum måste arbetsutskottet och nämnden beslut om extra 
sammanträden.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 8 TN 2014/11 

VA-åtgärder i samband med utbyggnad av gång- och cykelväg ut-
med Allmänna vägen – Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att vidta åtgärder enligt upprättat alternativ 1:  
 

 Alternativ 1 omfattar omläggning av spillvatten- och renvattenledningarna 

samt nyanläggning av dagvattenledning. Ledningarna föreslås ligga i gatumark. 

Denna lösning ger funktionella ledningar med god drift under många år. Till 

en kostnad av ca 1,5 Mkr. 

Investeringen ska ingå i prioriteringsförslag till investeringsbudget för Gullspångs 

kommun 2014. 

Bakgrund 

Trafikverket i samarbete med Gullspångs kommun planerar att bygga gång- och 

cykelväg utmed Allmänna vägen i Otterbäcken, söder om Gallernästets skola. I 

samband med att gång- och cykelvägen projekteras har VA-avdelningen utrett 

ledningarnas status och funnit att de behöver åtgärdas innan gång- och cykelbanan 

byggs.  

För att förbättra VA-ledningarnas status har VA-avdelningen framtagit två alter-

nativ på åtgärder:  

 Alternativ 1 omfattar omläggning av spillvatten- och renvattenledningarna 

samt nyanläggning av dagvattenledning. Ledningarna föreslås ligga i gatumark. 

Denna lösning ger oss funktionella ledningar med god drift under många år. 

Kostnad ca 1,5 Mkr. 

 Alternativ 2 omfattar infodring av s.k. Flexorenrör, alternativt strumpa, i be-

fintlig spillvattenledning. Detta förslag blir relativt billigt, men resultatet blir 

inte lika beständigt över tid. Den gamla renvattenledningen får ligga kvar i 

orört skick. Fastigheternas avledning av dagvatten kommer även fortsätt-

ningsvis ske via spillvattenledningen. Kostnad cirka 0,7 Mkr. 

Underlag för beslutet 

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/VA 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-avdelningen) 
(Kommunstyrelsen Gullspångs kommun) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 9 TN 2013/281  

Yttrande: Detaljplan för Gärdesparken, tennisbanor m.m., Mariestads 
kommun  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet önskar lämna följande synpunkter detaljplan för Gärdesparken:  
 
Skrivningar gällande skydd av uppväxta träd tas bort för att underlätta skötsel och framtida 
utveckling av området. 
 
I övrigt ha arbetsutskott inget att erinra. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade den 8 januari 2014 att detaljplan för 
Gärdesparken, tennisbanor m.m. ska bli föremål för granskning. 

Behandling på sammanträdet 

Evert Eklind (MAP) yrkar på att tekniska nämndens arbetsutskott ska yttra sig 

enligt följande: ” Skrivningar gällande skydd av uppväxta träd tas bort för att un-

derlätta skötsel och framtida utveckling av området”. Ordförande Ulf Andersson 

(S) tar upp förvaltningens förslag och Evert Eklinds (MAP) yrkande och finner att 

arbetsuskottet beslutar enligt förslagen. 

Underlag för beslut 

Granskningshandlingar för detaljplan för Gärdesparken 
Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen/VA/GATA 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 10 TN 2013/136 

Yttrande: Detaljplan för Haggården, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet önskar lämna följande synpunkter på detaljplanen för Haggården:  
 
Text på detaljplanens plankarta under rubriken PLACERING; UTFORMNING; 
UTFÖRANDE:  

Lägsta grundläggningsnivå vid nybyggnation (underkant oskyddad grund-

sula/plint) ska vara +47,5 m i RH2000. Undantaget för byggnader av enklare ka-

raktär. 

Dagvatten bör omhändertas lokalt eller fördröjas och renas inom respektive fas-

tighet före anslutning till kommunens nät. 

Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med markhöjd vid förbindelsepunkt, dock 

ej lägre än +46,7 i RH2000. 

Ska ändras till:  

”Byggnader anslutna till kommunens dagvattennät ska klara en uppdämning till marknivån 

vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten. I övrig får ingen byggnad av permanent karaktär 

grundläggas under +54,5 i RH2000(underkant oskyddad grundsula/plint) utan särskild åt-

gärd.  

Dagvatten bör omhändertas lokalt eller fördröjas och renas inom respektive fastighet före anslut-

ning till kommunens nät” 

Detaljplanen ska kompletteras med illustrerade dagvattendammar för alla  

dagvattenutlopp i Tidan.  

Gällande detaljplan Dp440 ersätts och ingår i nya detaljplanen för Haggården.  

Under rubriken Räddningstjänstens behov ska texten ”behov av brandposter 

och släckvatten enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76” utgå. 

Text i utställningshandlingen sidan 20, 5:e stycket och sidan 22, 1:a stycket ändras 

från +46,7 till +54,5. 

I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra. 

Forts.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 10 (forts.) TN 2013/136 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun beslutade den 19 december 2013 att detaljplan för 
Haggården ska bli föremål för utställning. 

Underlag för beslut 

Utställningshandlingar för detaljplan för Haggården 
Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen/VA/GATA 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestads kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 11 TN 2013/314 

Yttrande: Detaljplan för kv. Ugglan, Töreboda kommun  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet önskar lämna följande synpunkter på detaljplan för kv. Ugglan: 
 
Område för underjordiska VA-ledningar markerat som U-område i kartan behöver revide-
ras enligt bifogad karta (U-omr.) 
 
De delar av U-området som inte är skyddade med servitut, måste säkerställas med servitut 
eller ledningsrätt enligt bifogad karta (LR). 
 
Tillägg av text under rubriken Teknisk service i samrådshandlingen och under rubriken 
UTFORMING, UTSEENDE på plankartan:  
 
Byggnader anslutna till kommunens dagvattennät ska klara en uppdämning till 
marknivån vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten.  
 
I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun beslutade den 6 november 2013 att detaljplan för 
kv. Ugglan ska bli föremål för samråd. 

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar för detaljplan för kv. Ugglan 
Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen/VA/Gata 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
Kommunstyrelsen Töreboda kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 12 TN 2014/10 

Fördelning av investeringsmedel i Mariestads kommun 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att investeringsmedel för år 2014 ska fördelas enligt upprättat 
underlag med undantag för sista punkten.  
 
Tekniska nämnden beslutar även att begära igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen i 
Mariestads kommun för dessa projekt. 

Bakgrund 

För åren 2014-2017 finns planerade underhållsåtgärder om ca 6 mkr/år vilket med 

dagens budgetmedel är en övre gräns. För att inte vidare öka det ackumulerade 

underhållet har Mariestads kommun tilldelat investeringsmedel för större under-

hållsåtgärder. 

Underlag för beslutet 

Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 

(Kommunstyrelsen Mariestads kommun) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 13 TN 2014/9 

Anslag för omläggning av Amnegårdens tak 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun anslår 4,1 mkr för omläggning av Amnegårdens 
tak. 

Bakgrund 

I samband med ombyggnation av vårdcentralen konstaterades att yttertaket läckte. 

För att undvika vattenskador påbörjades reparation av taket och då konstaterades 

att takets tekniska livslängd var slut, således krävdes en omläggning av hela taket. 

Kostnaden uppskattades vid det tillfället till ca 3,6 mkr. När nu taket är omlagt till 

ca 70 % bedöms den slutliga kostnaden till 4,1 mkr, beroende på att även läkt, 

takpapp och undertak måste bytas pga. fuktskador. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspångs kommun) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 14 TN 2014/8 

Information: Byte av kulvert vid Gullstensskolan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen.  

Bakgrund 

Det befintliga kulvertsystemet på Gullstensskolan har sprungit läck, och i samband med fel-
sökningen konstaterades att hela kulverten är rostangripen och i stort sett omöjlig att för-
söka reparera. Med anledning av detta har tekniska förvaltningen, akut, påbörja utbyte av 
den sönderrostade kulverten, för att kunna värma skolan. Fastighetschefen Bo Theorén och 
fastighetsförvaltare Jim Gustavsson har till Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun skickat 
en tjänsteskrivelse på förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet 
Tjänsteskrivelse skickad till Kommunstyrelsen Gullspång 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
Kommunstyrelsen i Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 15 TN 2013/268 

Yttrande gällande revisionsrapport avseende Mariestads kommuns 
fastighetsunderhåll 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden lämnar följande yttrande på revisionsrapporten: 
 

”Vilka fastigheter har kommunen registrerade i sitt anläggningsregister?” 

I dagsläget finns inget fullständigt anläggningsregister utan uppgifterna kan häm-

tas in genom olika sökvägar. Detta kommer att åtgärdas efter hand, så att det finns 

ett centralt register 

”Finns det underhållsplaner?” 

Det finns ännu inte fullständiga underhållsplaner som löper över längre tid. Arbe-

tet pågår men det tar lång tid att få fullständiga planer. Vi beräknar att under år 

2014 kommer detta att åtgärdas. 

”Är ett urval av underhållsplaner efterlevda?” 

Ja. I så motta att den kortsiktiga underhållsplanen följs, även om den bara omfat-

tar vissa större åtgärder innevarande år. 

Bakgrund 

Revisorerna i Mariestad har granskat vilken kontroll Tekniska nämnden har över sitt fastig-
hetsinnehav samt hur fastighetsunderhållet styrs och följs upp.  
 
Tekniska nämnden beslutade § 262/13 att ärendet skulle behandlas på nämnden samman-
träde den 4 februari 2014. 

Underlag för beslut 

Revisionsrapport gällande Mariestads kommuns fastighetsunderhåll 
Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen/Fastighet 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Revisionen Mariestads kommun) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 16 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 

1. Från Trafikverket, beslut om utbetalning av statlig medfinansiering för 
miljö/trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar år 2013, Stockholmsvägen, 
etapp 1. 
(Dnr TN 2013/90) 

2. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, Beslut om finansiering av bostadsan-
passningsåtgärder från och med år 2014. 
(Dnr TN 2013/251) 

3. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om finansiering av VA och ga-
tor på fastigheten Töreboda Borreboda 18:1 m.fl.  
(Dnr TN 2013/267) 

4. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om förbättring av sessionssa-
len i Töreboda kommunhus. 
(Dnr TN 2014/5) 

5. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om upprustning och ombygg-
nad av Primärvårdens lokaler i vårdcentralen i Töreboda. 
(Dnr TN 2013-169) 

6. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om begäran om kompensation 
för lönekostnadsökningar, tekniska nämnden. 
(Dnr TN 2013/110) 

7. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om driftbudget 2014 och 
flerårsplan 2015-2016. 
(Dnr TN 2013/110) 

8. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om reinvesteringar i fastig-
hetsverksamheten. 
(Dnr TN 2013/110) 

9. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om investeringsbudget och 
flerårsplan 2015-2016. 
(Dnr TN 2013/110) 

10. Från kommunfullmäktige Töreboda kommun, beslut om tekniska nämndens fram-
ställan om medel till byte av värmesystemet i Älgarås servicehus. 
(Dnr TN 2012/277) 

11. Från Kommunfullmäktige Mariestads kommun, beslut om att Mariestads kommun 
ska ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde. 
(Dnr TN 2012/224) 

12. Från Kommunfullmäktige Mariestads kommun, beslut om finansiering av bostads-
anpassningsåtgärder från och med år 2014. 
(Dnr TN 20136/251) 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 17 

Aktuell information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Följande aktuell information lämnades på sammanträdet: 

1. Presidiet i Tekniska nämnden samt förvaltningschefen kommer att träffa 

revisorerna den 4 februari kl. 15.00. 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 18 

Arbetsutskottets uppdrag till tekniska förvaltningen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beskärning av träd m.m. 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att se över träd som behöver beskäras samt 
möjlighet att ta bort fågelbon som kan orsaka olägenhet för kommuninvånarna. 
 
Expedieras till: 
Gatuchefen 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 2014-01-22  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 19 TN 2013/101 

Begäran om investeringsmedel för etapp 3 av ombyggnaden av  
Mariaskolan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att skriva ett förslag till beslut till tekniska 
nämndens sammanträde den 4 februari 2014. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen kommer under 2014 att slutföra resterande del av etapp 3 av om-
byggnaden av Mariaskolan. 

Bakgrund 

Muntlig information av förvaltningschef Åke Lindström på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen) 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-01-22 
 
Anslagsdatum 2014-01-28 Anslag tas ner 2014-02-19 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


