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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 4 april 2017 kl. 14.00 – 17.00 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson  (S) Ordförande 

Sven-Inge Eriksson  (KD) 1:e vice ordförande 
Björn Nilsson  (S) Ledamot 
Sven Olsson  (C) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Hanna Lamberg Enhetschef gata/trafik § 78 – 80 
Erik Randén Exploateringschef § 81 – 82 
Johan Bengtsson Projektchef va/gata § 81 – 83 
Elisabeth Westberg Verksamhetsekonom § 84 – 85 
Cathrin Hurtig Andersson Verksamhetsekonom § 86 – 91 
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 
 
 

Justerare Björn Nilsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 77-105 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Björn Nilsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-04-04 

Anslagsdatum 2017-04-07 Anslaget tas ner 2017-05-02 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  

   

   

   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 77                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 78                                                   Dnr 2017/00154  

Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens 
ram 2017, Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsram för 
Mariestads kommun 2017 enligt nedan: 

Från projekt 2500, Gator (ram): 

1. Upprustning gator i samband med beläggningsprogram och Va-saneringar, 
2 500 tkr (till projekt 2036): 

2. Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid Marieholmsbron – 250 tkr 

3. GC-passage Göteborgsvägen vid Badhusbron/Circle K – 250 tkr 

Från projekt 2021, Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet (ram): 

1. Tillgänglighetsanpassning av passage över Hamngatan mellan Esplanaden 
och Fisktorget - 750 tkr 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog 2006-09-26 Drift- och investeringsbudget 
2017. I den har gatuavdelningen tilldelats en investeringsram på 32 000 tkr. För 
gatuavdelningen finns bland annat 4 500 tkr avsatta till gatuavdelningen och 1 000 tkr 
avsatta för tillgänglighet. 

Verksamhet teknik har tagit fram förslag på vilka projekt som ska genomföras under 
2017 enligt nedan och vill med denna skrivelse begära omdisponering av 
gatuavdelningens tillgängliga investeringsmedel samt få igångsättningstillstånd för 
projekten.  

Projekt Gator (2500), 4 000 tkr: 

 Upprustning gator i samband med beläggningsprogram och Va-saneringar, 
2 500 tkr  

 Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid Marieholmsbron – 250 tkr 

 GC-passage Göteborgsvägen vid Badhusbron/Circle K – 250 tkr 

Projekt Tillgänglighetsanpassningar i gaturummet (2021), 1 000 tkr: 

 Tillgänglighetsanpassning av passage över Hamngatan mellan Esplanaden 
och Fisktorget - 750 tkr 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 78 (forts.)                                                  Dnr 2017/00154  

 

Återstår fördelning av avsatta medel för gatuavdelningen med 1 000 tkr. 
Gatuavdelningen återkommer med förslag till övrig omdisponering. 

 
Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga platser har tagits med i 
arbetet och beräknas uppfyllas.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med ändringen att 
”Utredning/projektering av tillgänglighetsanpassning av passage för Esplanaden över 
Karlagatan - 250 tkr” tas bort.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ” 
Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017, Mariestad”.     

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 79                                                   Dnr 2017/00155  

Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens 
ram 2017, Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsbudget för 
Töreboda kommun 2017 enligt följande: 

Gata generellt, 2 000 tkr: 

1. Asfaltering - 1 000 tkr 

2. Åtgärder Moholms skola - 400 tkr 

3. Motveck Gastorp – 100 tkr 

4. Korsning Kanalvägen/Kyrkogatan – 500 tkr 

Trafiksäkerhetsåtgärder, 300 tkr: 

1. Trafiksäkerhetsåtgärder Vallavägen – 100 tkr 

2. Trafiksäker passage Sötåsenvägen – 200 tkr 

GC-vägar, 1 000 tkr 

1. Gång- och cykelväg i Kilenområdet (från lekparken till Sötåsenvägen) – 300 
tkr 

2. Bergsgatan, etapp 1 – 600 tkr 

3. Upprustning gc-vägar – 100 tkr 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.   

Bakgrund 

Kommunfullmäktig i Töreboda beslutade 2016-06-20, KS 2015/00247 om följande 
investeringsramar för gata 2017: 

 Tillgänglighet Hin – 200 tkr 

 Gata Generellt – 2 000 tkr 

 Trafiksäkerhetsåtgärder – 300 tkr 

 GC-vägar – 1 000 tkr 

 LED-belysning – 2 500 tkr 

 Gatubelysning Kilen – 250 tkr 

 Belysning Ridbana – 250 tkr 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 79 (forts.)                                                  Dnr 2017/00155  

 

Verksamhet teknik har tagit fram förslag på vilka projekt som ska genomföras under 
2017 enligt nedan och vill med denna skrivelse begära omdisponering av 
gatuavdelningens tillgängliga investeringsmedel samt få igångsättningstillstånd för 
projekten. Återstår fördelning av avsatta medel för tillgänglighet - HIN där 
verksamheten återkommer. 

Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga platser har tagits med i 
arbetet och beräknas uppfyllas.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ” 
Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017, Töreboda”.      

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 80                                                   Dnr 2017/00156  

Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens 
ram 2017, Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera gatuavdelningens investeringsram för 
Gullspångs kommun 2017 på följande projekt:  

1. Asfaltering och upprustning av gator - 800 tkr 

2. Asfaltering och iordningställande av parkering Bankgatan/Stationsgatan – 
300 tkr 

3. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats Skagersvik – 225 tkr 

4. Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelväg vid Lysmasken – 125 tkr 

5. Projekteringar Centrumgestaltning etapp 2b – 150 tkr 

6. Upprustning av lekplatser - 200 tkr 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat Verksamhet teknik, fastighet-, gata- och 
VA-avdelningen, 4 000 tkr i investeringsbudget för 2017. Medlen föreslås delas lika 
mellan fastighet och gata. Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och 
trygga platser har tagits med i arbetet och beräknas uppfyllas. 

 

Gatuavdelningen har tagit fram förslag på fördelning av investeringsmedlen enligt 
följande: 

 Asfaltering och upprustning av gator 800 tkr 

 Asfaltering och iordningsställande av parkeringen i korsningen 
Bankgatan/Stationsgatan 300 tkr 

 Tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen i Skagersvik, 225 tkr 

 Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelväg vid Lysmasken, 125 tkr 

 Projektering av centrumgestaltning etapp 2b, 150 tkr 

 Upprustning av lekplatser, 200 tkr 

Förslag till fördelat investeringsmedel uppgår med detta till 1 800 tkr.  

Återstår 200 tkr till iordningställande av trygg plats samt eventuellt ytterligare 
trafiksäkerhetsåtgärder i samband med den Åtgärdsvalsstudie som pågår i 
Otterbäcken. Verksamheten återkommer om detta.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 80 (forts.)                                                  Dnr 2017/00156  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
”Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningens ram 2017, Gullspång”.     

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 81                                                   Dnr 11125  

Information om Projekt Sjölyckan inför etapp 4 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

På uppdrag av Mariestads kommun bygger Verksamhet teknik ett nytt 
bostadsområde nordöstra Mariestad. Projektet har haft hög prioritet från start. 

Målsättning är att öka bostadsbyggandet i Mariestad genom att skapa ett attraktivt 
bostadsområde med sjöutsikt. Etapp 1-3 håller på att slutföras och ytterligare en 
etapp, etapp 4 ska nu startas upp. Tekniska nämndens arbetsutskott har begärt 
igångsättningstillstånd för etapp 4 av kommunstyrelsens arbetsutskott och har antagit 
entreprenören NCC Construction för entreprenaden under förutsättning att 
igångsättningstillstånd beviljas. Finansiering sker inom ramen för avsatta 
investeringsmedel för Projekt Sjölyckan.  

Underlag för beslut 

”Delrapport Projekt Sjölyckan inför etapp 4”.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va och gata Johan Bengtsson, 
exploateringschef Erik Randén och teknisk chef Michael Nordin ”Information om 
Projekt Sjölyckan inför etapp 4”.     

 

Expedierats till: 
Projektchef va/gata Johan Bengtsson 
Exploateringschef Erik Randén 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 82                                                   Dnr 2015/00170  

Begäran av igångsättningstillstånd och antagande av 
entreprenör till "Projekt Sjölyckan Etapp 4 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att:  

1. Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad att bevilja 
igångsättningstillstånd till Sjölyckan, etapp 4. 

2. Anta entreprenören NCC Construction inom ramen för det ramavtal som finns 
mellan Mariestads kommuns VA-avdelning och NCC Construction under 
förutsättning att igångsättningstillstånd beviljas. 

Finansiering sker inom ramen för avsatta investeringsmedel för Projekt Sjölyckan.  

Bakgrund 

På uppdrag av Mariestads kommun bygger Verksamhet teknik ett nytt 
bostadsområde nordöstra Mariestad. Projektet har haft hög prioritet från start. 

Målsättning är att öka bostadsbyggandet i Mariestad genom att skapa ett attraktivt 
bostadsområde med sjöutsikt. Etapp 1-3 håller på att slutföras och ytterligare en 
etapp, etapp 4 ska nu startas upp.   

Underlag för beslut 

”Delrapport Projekt Sjölyckan inför etapp 4” 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va och gata Johan Bengtsson, 
exploateringschef Erik Randén och teknisk chef Michael Nordin ”Begäran av 
igångsättningstillstånd och antagande av entreprenör till ”Projekt Sjölyckan Etapp 4”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Projektchef va/gata Johan Bengtsson 
Exploateringschef Erik Randén 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 83                                                   Dnr 2015/00417  

Revidering av flerårsbudget för VA- och gatuombyggnad 
Stockholmsvägen, övre delen  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till reviderad flerårsbudget för va- 
och gatuombyggnad Stockholmsvägen, övre delen enligt nedanstående: 
 

Från tidigare beslutad budget:  
 2018  2019  2020 
VA: 8 mnkr  0  - 
Gata 4 mnkr  4,5 mnkr  - 
 
Till:  
 2018  2019  2020 
VA: 8 mnkr  8 mnkr  8 mnkr 
Gata 4,2 mnkr  3,6 mnkr  4,2 mnkr    

Bakgrund 

Inför ombyggnad av Stockholmsvägen, övre delen har en flerårsbudget tagits fram 
för perioden 2016-2018. Denna flerårsbudget är baserad på nyckeltal från tidigare 
etapper. 
 
Efter att projektering för övre delen på sträckan Mariagatan-Madlyckevägen utförts 
har en detaljerad budget och tidplan för sträckan tagits fram. Kostnaderna för 
etappen visar att förutsättningarna från tidigare etapper inte är jämförbara med 
kommande etapper. Verksamhet teknik har därför fått i uppdrag av Tekniska 
nämnden att revidera flerårsbudget och tidplan för Stockholmsvägens kommande 
etapper. 
 
Ekonomi 
Anslagna medel åren 2016-2018 uppgår till 8 miljoner årligen och bedöms räcka för 
ombyggnad av VA-ledningsnätet från Mariagatan-Ladukärrsvägen inkl. 
dagvattenanläggningen i Sjöhagaparken.  
 
Återstående delar från Ladukärrsvägen till Vattentornet bedöms med siffror från 
pågående etapp att kosta 16 miljoner. En fördröjning av dagvatten vid 
Ladukärrsvägen med avrinningsområde mot Stockholmsvägen bedöms kosta 
ytterligare 2 miljoner. 
 
Kommande etapper bjuder på nya utmaningar och möjligheter. För att lämna bättre 
siffror för ekonomin kring fortsatt arbete behöver utredning och detaljprojektering 
utföras. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 83 (forts.)                                                  Dnr 2015/00417 

 
 
Tider och etapper 
Etapp Mariagatan till Madlyckevägen utförs under 2016-2017. 
Etapp Madlyckevägen till Ladukärrsvägen 280m, plan 2018. 
Etapp Ladukärrsvägen till Klippgatan, 240m, plan 2019. 
Etapp Klippgatan till Vattentornet 280, plan 2020.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Revidering av flerårsbudget för VA-ombyggnad Stockholmsvägen, 
övre delen”.      

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Projektchef va/gata Johan Bengtsson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 84                                                   Dnr 2017/00001  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1, 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat 
på +/- 0 tkr när det gäller den ordinarie verksamheten. 

 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr.   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upp-rätta 
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, 
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska 
även delges kommunfullmäktige. 
 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att 
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 1 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1, 
Mariestads kommun”.    

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 85                                                   Dnr 2017/00002  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 1, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens investeringsbudget 
samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett 
budgetunderskridande med totalt ca 47 765 tkr för tekniska nämndens budget 
respektive ca 15 833 tkr för exploatering.   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upp-rätta 
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, 
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska 
även delges kommunfullmäktige. 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens investerings-
budget i Mariestads kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 1 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, 
rev 2017-04-03. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 1, Mariestads kommun, rev 2017-04-04”.    

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 86                                                   Dnr 2017/00003  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1, 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten förväntas göra ett resultat 
i nivå med budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.  

 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget.   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att 
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.  

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget 
Töreboda kommun.    

Underlag för beslut 

Prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michal Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 1, Töreboda kommun”    

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 87                                                   Dnr 2017/00004  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 1, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget 
i Töreboda kommun år 2017.    

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget.  
 
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband 
med prognos 1, Töreboda kommun”.     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 88                                                   Dnr 2017/00053  

Ramanalys 2018 och investeringsbudget 2018-2022 för 
tekniska nämnden Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär 
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda 
kommun till kommunstyrelsen.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för år 
2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda kommun. 

När det gäller den preliminära driftbudgeten ska Tekniska nämnden åtgärdsbeskriva 
ett förslag som baseras på oförändrad ram jämfört med år 2017.  

Underlag för beslut 

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till 
investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda kommun. 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ” Ramanalys för Tekniska nämndens preliminära 
driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda 
kommun”.      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 89                                                   Dnr 2017/00005  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1, 
Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun och uppdrar samtidigt åt verksamhet teknik att upprätta ett 
förslag till åtgärdplan då den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett 
underskott i förhållande till budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten om 
300 tkr.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. 

Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från 
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska 
vidtas för att uppnå en budget i balans. 

Handlingsplanen ska presenteras för Allmänna utskottet. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget 
i Gullspångs kommun.    

Underlag för beslut 

Prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 1, Gullspångs kommun”.     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 90                                                   Dnr 2017/00006  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 1, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget 
i Gullspångs kommun år 2017.    

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget.  

Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniskas investeringsbudget i 
Gullspång kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband 
med prognos 1, Gullspångs kommun”.     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 91                                                   Dnr 2017/00054  

Ramanalys 2018 och investeringsbudget 2018-2020 för 
tekniska nämnden Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär 

driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång 

kommun till kommunstyrelsen.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget 

för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång kommun. 

När det gäller den preliminära driftbudgeten ska Tekniska nämnden 

åtgärdsbeskriva ett förslag som baseras på oförändrad ram jämfört med år 2017.  

Underlag för beslut 

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till 
investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång. 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Ramanalys för Tekniska nämndens preliminära 
driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2020 i Gullspång 
kommun”     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 92                                                   Dnr 2017/00014  

Uppföljning av interkontrollplan i samband med prognos 1 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad redovisning för intern kontroll för 
nämndens verksamhet år 2017 i samband med prognos 1.    

Bakgrund 

Verksamhet teknik har en antagen plan för intern kontroll 2017. Intern kontroll är en 
viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen avser att: ”Ha grepp över både 
verksamhet och ekonomi, Styra mot effektivitet, Ha ordning och reda, Skapa 
trygghet.” 

Varje år beslutas om en plan för interkontroll där man väljer att fokusera på några 
kontrollmoment. Nämnden ska särskilt följa upp att: Fakturor betalas i tid, 
Återrapportering av aktuella uppdrag, Rapportering av betydande avvikelser i 
investeringsprojekt samt Tillämpning av projektmodellen. Utöver det finns ett antal 
uppföljningsområden som gäller samtliga nämnder i Mariestads kommun. 
 

Avvikelser prognos 1 

a) Större avvikelse i ”Tillämpning av projektmodellen”: Åtgärd: Ett större fokus 
på att projektmodellen följs genom att införa rutin om redovisning av 
projektorganisation i samband med prognosuppföljningar i 
investeringsprojekt. 

b) Mindre avvikelse ”Fakturor betalas i tid”: Åtgärd: Under kvartal 2 kommer 
verksamheten att ha fokus på att tydliggöra ekonomiflödet i hela 
organisationen. Fakturahanteringen kommer särskilt beröras.   

Behandling på sammanträdet 

      

Underlag för beslut 

Internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 1. 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 1”.     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 93                                                   Dnr 2016/00018  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med 
prognos 1 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 1.       

Bakgrund 

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska 
styra nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030. 

 

Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre 
samverkande kommuner  

Underlag för beslut 

Målprognos 1 2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska 
nämndens mål 2017 i samband med prognos 1”.     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 94                                                   Dnr 2017/00133  

Tekniska nämndens mål 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner målen och överlämnar dem till kommunfullmäktige i 
Mariestad för fastställande.     

Bakgrund 

Varje nämnd ska ta fram nämndmål som stödjer Mariestads kommuns Vision 2030. I 
arbetet ska frågeställningar som: ”Hur kan vi i vår nämnd bidra så mycket som 
möjligt till aktuella fokusområden”? Samtliga nämnder ska upprätta nämndmål som 
slutligen fastställs av kommunfullmäktige. 

Ett förslag till nämndmål för tekniska nämnden har tagits fram och respektive mål 
har i möjlig utsträckning anpassats så att de ska vara tillämpliga i samtliga tre MTG-
kommuner. 

Förslag till mål för 2018 är: 

 Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten (samma som 2017) 

 Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna (samma som 2017) 

 Öka tillgängligheten till kommunala vattentjänster under år 2018 (något 
omformulerat från 2017) 

 Minska miljöpåverkan för tekniska nämndens verksamhet under 2018 

 Mer attraktiva badplatser (fortsättning från målet 2017)   

Underlag för beslut 

Förslag till nämndmål 2018, Tekniska nämnden 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Förslag till mål för 
tekniska nämnden 2018”.      

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 95                                                   Dnr 2016/00291  

Revidering av taxor för upplåtelse av allmän plats 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att:  

1. föreslå kommunfullmäktige i Maristad att anta ”Avgifter, upplåtelse av allmän 
plats” för Mariestads kommun 

2. föreslå att de nya avgifterna gäller från 2017-05-01     

Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav Verksamhet teknik i uppdrag att under hösten 2016 se över 
avgifterna för upplåtelse av allmän plats, 2016-04-11, Ks § 67.  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30, § 5, att återremittera ärendet för en 
översyn av samtliga taxor som berör kommunens näringsidkare. Syftet med 
översynen är att utreda om det är möjligt att, utöver taxan för uteserveringar, även 
sänka andra taxor riktade mot kommunens näringsidkare. Efter från verksamhet 
teknik översyn och justering av taxor beslutade tekniska nämndens arbetsutskott att 
återremittera ärendet för att revidera kostnaden för uteserveringar/verandor till 105 
kr/m2 per säsong samt komplettera ärendet med ett kostnadsunderlag som visar på 
intäktsbortfall för sänkningen och även göra en översyn av övriga taxor som 
omfattas i dokumentet ”Avgifter, upplåtelse av allmän plats. 
 

Denna revidering är nu justerad i dokumentet och ett kalkylerat intäktsbortfall är ca 
50 tkr per år. 

 

Vid upplåtelse av allmän plats tas yta i anspråk av t.ex. näringsidkare på bekostnad av 
tillgänglighet och utrymme för fotgängare/cyklister så som kommuninvånare och 
turister. Förslaget till nya taxor baseras på en jämförelse av andra kommuners 
avgiftsnivåer samt en uppdatering av poster som verksamheten har saknat stöd för i 
nuvarande taxa för vissa typer av upplåtelse. Taxan för upplåtelse av allmän plats ska 
återspegla nyttan av utnyttjandet av marken för den som ianspråktar ytan samt vilken 
inverkan det har för allmänheten. Med anledning av detta är Verksamhet tekniks 
bedömning att föreslagna taxor (med justering av taxan med tillägg för uteserveringar 
i mindre gott läge) överensstämmer med nyttan av upplåtelsen.  

Förtydligande av vilka förändringar som föreslagits från nu gällande taxa: 

 Taxan för uteserveringar föreslås sänkas 

 Taxan för byggställning/container föreslås i stort oförändrad för större 
etableringar samt sänks kraftigt för mindre etableringar. Ställningar som 
medger passage under faktureras ej. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 95 (forts.)                                                  Dnr 2016/00291  
 

 Taxan för varuexponering för butikerna föreslås reduceras kraftigt 
(nuvarande taxa: 90 kr/dag*365 dagar = 32 850 kr/år, förslag 1200 kr/år) 

 Taxan för tillfällig försäljning föreslås oförändrad då den ligger på en rimlig 
nivå 

 Taxan för cirkus/tivoli föreslås höjas 

A. Försäljningsändamål 
 

Nuvarande avgift Förslag ny avgift 

1. Kiosker med blandat 
    varusortiment 

26 430 kr/kiosk/år 
19 305 kr/kiosk/år 

26 500 kr/kiosk/år 
19 400 kr/kiosk/år 

2. Korv/Glass 38 565 kr/år 

19 305 kr/år 

38 700 kr/år 

19 400 kr/år 

3. Tillfällig försäljning eller  
    demonstration av 
produkter (max 10 kvm) 

220 kr/dag 220 kr/dag 

4. Uteserveringar/ 
    Restaurangverandor 

210 kr/m2/säsong 

210 kr/m2/säsong 

105 kr/m2/säsong 

105 kr/m2/säsong 

 
Den högre avgiften avser upplåtelse i gott läge och den lägre avgiften avser upplåtelse 
i mindre gott läge. Vad gäller uteserveringar anses det område som innefattar 
uteserveringarna på Kungsgatan, Österlånggatan, Kyrkogatan, Komministergatan 
samt hamnen vara i gott läge. 

B. Annat kommersiellt ändamål 

 

Nuvarande 
avgift 

Förslag ny avgift 

1. Affischpelare 
 

1135 kr/år 1 200 kr/år 

2. Skyltvaror/vagnsställ vid 
butikslokal, max 1m ut från fasad 

90 kr/dag 1 200 kr/år 

3. Cirkus, tivoli (till och 
frånkoppling av el, vatten och 
renhållning debiteras enligt taxa) 

935 kr/tillfälle 1 500 kr/tillfälle 

4. Reklamskyltar (trottoarpratare) 
på gångbana, max 2 år 

560 kr/år och 
tillstånd 

600 kr/år och 
tillstånd 

 

C. Annat ändamål 
(gångbana/gatumark/park) 

Nuvarande 
avgift 

Förslag ny avgift 

1. Byggställning/bodar/upplag 

 

70-365 kr/ 
m2/månad 

20 kr/m2/vecka 

2. Avstängning av gångbana/ 
    körbana i samband med  
    fasadrenoveringar mm. 

70-365 kr/ 
m2/månad 

20 kr/m2/vecka 

3. Uppställning av container/skylift 

 

70-365 kr/ 
m2/månad 

230 kr/st/vecka 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 95 (forts.)                                                  Dnr 2016/00291 

 

  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av Teknisk chef Michael Nordin ” Revidering av taxor för 
upplåtelse av allmän plats (återremiss)”.  

 

Förslag till avgifter för upplåtelse av allmän plats – förslag till förändring 2017-03-
24”.          

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 96                                                   Dnr 2017/00134  

Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning och 
utveckling av lekplatser 2017 i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd till upprustning av lekplatser 

2017. Finansieringen sker inom ramen för tilldelade investeringsmedel för 
upprustning 2017, totalt 2 500 tkr. Följande lekplatser ska rustas upp och utvecklas 
under året: 
 

1. Hamnen 

2. Karlsholme 

3. Glimmervägen 

4. Leverstadsvägen 

5. Alhagen 

6. Lockerud 

7. Munkströmsvägen, Ullervad 

8. Furuvägen, Lyrestad 

9. Källebergsvägen, Hassle   

Bakgrund 

Tekniska nämnden har i Mariestads kommuns investeringsbudget för år 2017 och 
2018 fått 2 500 tkr/år att disponera på upprustning av lekplatser. 

Sektor samhällsbyggnad har under år 2015/2016 arbetat fram ett förslag till 
Lekplatsprogram för Mariestads kommun som ännu inte är antaget politiskt men 
som reviderats utifrån insatser föregående år. I Mariestads kommun finns i dagsläget 
35 stycken lekplatser i varierande skick. För att skapa möjlighet att genomföra 
förväntad upprustning av lekplatser har Verksamhet teknik med utgångspunkt från 
framtaget förslag till Lekplatsprogram valt att prioritera följande nio lekplatser med 
tillhörande insatser. Insatserna är inte numrerade efter turordning. 

1. Hamnen, lekplatsen utökas till en temalekplats. Utökning av ytan, sittmöjligheter, 
ytterligare lekredskap och solskydd läggs till i år, 300 tkr. 

2. Karlsholme, mycket välbesökt lekplats som utökas till temalekplats med ytterligare 
redskap och sittmöjlighet, 200 tkr. 

3. Glimmervägen, helt ny lekutrustning, 300 tkr. 

4. Leverstadsvägen, en större områdeslekplats med helt ny utrustning, 500 tkr. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 96 (forts.)                                                  Dnr 2017/00134  

 
5. Alhagen, utökas med ytterligare redskap, 100 tkr. 

6. Lockerud, till ht-17 öppnar nya Prismaskolan som kommer behöva nyttja platsen 
under höstterminen som skolgård, efter detta återgår den till allmän lekplats. Till 
skolstart kommer endast några åtgärder utföras, resten sker när skolan lämnat 
platsen, 400 tkr. 

7. Munkströmsvägen Ullervad, kommunen är ej markägare och kan därför inte sköta 
omkringliggande ytor tillfredsställande. Utbyte av vissa redskap, 250 tkr. 

8. Furuvägen Lyrestad, visst utbyte av lekredskap, 200 tkr. 

9. Källebergsvägen Hassle, utbyte av redskap, 250 tkr.    

Underlag för beslut 

Lekplatsprogram 2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Begäran om igångsättningstillstånd för upprustning lekplatser 2017 
i Mariestad”     

 

Expedierats till: 
Enhetschef park/hamn Jan Larsson 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Planarkitekt Hanna Asp 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 97                                                   Dnr 2017/00157  

Lekplatsprogram för Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Mariestad att anta Lekplatsprogram 
för Mariestads kommun.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-05-20 chefen för sektor samhällsbyggnad 
i uppdrag att upprätta en underhållsplan samt prioriteringslista för kommunens 
samtliga lekplatser.  

Efter intern diskussion föreslogs att dokumentet skulle benämnas lekplatsprogram. 
Inventering av kommunens lekplatser gjordes sommaren 2015 med viss 
komplettering under hösten 2015. Arbetet med lekplatsprogrammet har utförts av 
stadsplaneavdelningen samt verksamhet teknik.  

Enligt inventeringen är bedömningen att de flesta lekplatser behöver någon typ av 
nyinvestering för att uppnå önskad standard. Hur många lekplatser som kan rustas 
upp per år styrs av avsatta investeringsmedel. Förslaget var uppe till beslut i ksau 
2016-03-23 (§106) men återremitterades då. Verksamhet teknik valde att endast söka 
igångsättningstillstånd för ett antal lekparker 2016.  

Underlag för beslut 

Förslag till Lekplatsprogram, Mariestads kommun  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Lekplatsprogram för 
Mariestads kommun”.    

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 98                                                   Dnr 2015/00173  

Information genomförande Gärdesparken 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen och översänder den till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad för kännedom.  

Bakgrund 

Ekonomiska medel för fortsatt genomförande av gestaltningsprogrammet för 
Gärdesparken finns för 2018. Planeringen för det som ska göras 2018 pågår 
tillsammans med personal och studenter från Göteborgs Universitet. Det som 
planeras under 2018 är färdigställande av pågående projekt samt humlegården, 
formträdgården, rosariet och stora entrén.  

Underlag för beslut 

Gestaltningsprogram Gärdesparken. 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Björn Isvi ”Information genomförande 
Gärdesparken”.   

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Projektledare Björn Isvi 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 99                                                   Dnr 2016/00722  

Förslag till detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av handlingarna och har inget att yttra.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2017 att rubricerat förslag 
till detaljplan skall granskas. Syftet med förslaget är att möjliggöra byggnation på 
fastigheten Humlet 2, ändra markanvändningen samt säkerställa byggnadens 
historiska, kulturhistoriska och arkitektoniska värden.   

Underlag för beslut 

Förslag till detaljplan för Humlet 2, Mariestads centralort, Mariestads kommun  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på förslag till detaljplan 
för Humlet 2, Mariestad centralort, Mariestads kommun”.     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 100                                                   Dnr 2017/00158  

Förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, 
Lyrestad tätort, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna och har 
följande att yttra: 
 
På plankartan bör det anges att dagvatten som ska släppas till kommunalt ledningsnät 
ska fördröjas inom fastigheten och att dagvattnet vid behov ska renas innan det 
släpps till kommunalt ledningsnät.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2017 att rubricerat förslag 
till ändring av detaljplan skall samrådas. 

Planen syftar till genom ändring av detaljplan medge markanvändning parkering 
jämte fastställd markanvändning (hamn- och kanaländamål) i gällande plan.   

Underlag för beslut 

Samrådshandling för förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, 
Lyrestad tätort, Mariestads kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetchef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på förslag till ändring av 
detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort, Mariestads kommun”.     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 101                                                   Dnr 2017/00122  

Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna och har 
följande att yttra:  
 

Allmänna ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten bör skyddas med prickmark 
och u-område. 
 

I plankartan samt i planbeskrivningen bör det beskrivas att dagvattnet från området 
vid behov ska fördröjas och renas innan påkoppling till kommunalt ledningsnät.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-01 att ge stadsplaneavdelningen i 
uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, 
Sjötorp tätort. Syftet med planändringen är att anpassa planen till rådande 
förhållanden.  

Underlag för beslut 

Samrådsremiss ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, 
Mariestads kommun.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Yttrande - Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, 
Mariestads kommun”.     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Sida 35 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 102                                                   Dnr 2017/00135  

Återrapportering av uppdragslista för verksamhet teknik 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner återrapporteringen,  

Bakgrund 

Verksamhet teknik ska vid varje prognostillfälle göra en återrapportering av 
upprättad uppdragslista för verksamhet teknik.      

Underlag för beslut 

Uppdragslista till tekniska nämndens arbetsutskott 2017-04-04.  

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Sida 36 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 103                                                   Dnr 2017/00008  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 

1. Från kommunstyrelsen i Töreboda- avsiktsförklaring, överföring av 
medlemskommunernas automatiska brandlarm till Räddningstjänsten Östa Skaraborg 
(RÖS) ledningscentral.  
(Ks § 75/2017) 

2. Från kommunfullmäktige i Töreboda beslut om fastighetsförvärv av fastigheterna 
Staren 2,3 och 4 i Töreboda. 
(Kf § 17/2017) 

3. Från kommunfullmäktige i Töreboda information om tekniska nämndens beslut 
om medborgarslaget om uppsnyggning och utplacering av pappers- och träckkorgar 
utmed kanalen mellan färjan Lina och Rotkilen.  
(Kf § 22/2017) 

4. Från kommunstyrelsen i Töreboda begäran om månadsvis rapportering avseende 
investeringsredovisning.  
(Ks § 74/2017) 

5. Från kommunstyrelsen i Mariestad igångsättningstillstånd för ombyggnation av 
Flitiga Lisans skola till förskola.  
(Ks § 34/2017) 

6. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om att inte ombudgetera driftmedel från 
år 2016 till år 2017. 
(Ks § 30/2017) 

7. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om ombudgetering av investeringsmedel 
från år 2016 till år 2017. 
(Ks § 31/2017) 

8. Från utvecklingsutskottet i Töreboda, uppdrag till verksamhet teknik att 
återkomma med förslag till finansiering av bredbandsanslutning av Valla Tingshus.  
(Uu § 47/2017) 

9. Från utvecklingsutskottet i Töreboda, remiss gällande medborgarförslag om byte 
av kommunens advents-/ljusdekorationer.  
(Uu § 52/2017) 

10. Från utvecklingsutskottet i Töreboda, remiss gällande medborgarförslag om 
belysning vid fritidshemmet Galaxen.  
(Uu § 53/2017) 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-04-04 

Sida 37 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 103 (forts.)                                                  Dnr 2017/00008  

 

11. Från utvecklingsutskottet i Töreboda, remiss gällande medborgarförslag om ny 
utsmyckning vid Kyrkdammen.  
(Uu § 54/2017) 

12. Från utvecklingsutskottet i Töreboda, remiss gällande medborgarförslag om 
kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda.  
(Uu § 55/2017) 

13. Från kommunstyrelsen i Gullspång, remiss gällande medborgarförslag om 
införande av 30 zon i Skagersvik.  

14. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad igångsättningstillstånd för 
utbyggnad av Karlslunds industriområde.  
(Ksau § 107/2017) 

15. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspång igångsättningstillstånd för 
omläggning av tak, fönsterbyten och nya kallförråd på förskolan Lysmasken. 
(Ksau § 51/2017) 

16. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspång överlämnande av ärende 
gällande borttagen gatubelysning vid södra ut- och infarten mot väg 3003) 
(Ksau § 53/2017) 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 104                                                   Dnr 6433  

Aktuell information/frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Information om fastighetsavdelningen 

Tekniske chefen informerar om pågående rekrytering av fastighetschef samt att en av 
fastighetsförvaltarna sagt upp sig.    

 

Extra sammanträde  

Tekniska nämndens arbetsutskott kommer ha ett extra sammanträde tisdagen den 11 april, 
kl. 11.00.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 105                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger inga uppdrag till verksamhet teknik vid dagens sammanträde.     

 

 

 

 


