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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 9 april 2019, kl. 14.00 -16.35 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD)  Ordförande 

Erland  Gustavsson (M)1  1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  2:e vice ordförande 
Nils Farken (S)  Ledamot 
Johan Jacobsson (S)  Ledamot 

Övriga deltagare Johan Bengtsson Projektchef § 68 
Robert Malmgren Fastighetschef § 69 – 73 
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Erland Gustavsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 66-86 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Erland Gustavsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-04-09 

Anslagsdatum 2019-04-16 Anslaget tas ner 2019-05-08 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 66                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

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

Tnau § 67                                                   Dnr 2017/00528  

Nytt vattenskyddsområde för Haboskogens och Slättes 
grundvattentäkter  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta enligt 
följande: 

Töreboda kommun beslutar med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken att:  

1. Inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna Haboskogen 6:29 
och Gastorp 2:8 (Haboskogens vattentäkt) samt Slätte 15:2 (Slätte vattentäkt) i 
Töreboda kommun, med omfattning som framgår av karta enligt bilaga 1. 

2. Skyddsföreskrifter enligt bilaga 2 ska gälla inom vattenskyddsområdet. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till nämndsammanträdet den 16 april  
ta fram förslag på policy för ersättning till fastighetsägare som belastas med kostnader för 
tillståndsansökan förorsakade av upprättande av aktuellt vattenskyddsområde.     

Bakgrund 

Vattenskyddsområdets syfte  

Det övergripande syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattentäkterna i 
Haboskogen och Slätte ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett 
flergenerationsperspektiv. Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa att påverkan 
eller risk för påverkan på Haboskogen och Slätte grundvattentäkter inte uppstår, så att 
vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.  

Genomförda samråd  

2018-12-17 beslutade Töreboda kommunfullmäktige att genomföra formellt samråd om 
förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Haboskogen och 
Slätte grundvattentäkter. Sista dag att inkomma med yttrande var 2018-02-08. Inkomna 
yttranden och bemötanden finns i samrådsredogörelsen. Samrådet föranledde inga 
ändringar av det tekniska underlaget och vattenskyddsområdets avgränsningar har inte 
ändrats. En del mindre ändringar av skyddsföreskrifterna har genomförts som inte 
föranleder strängare regler än vad samrådet angav: 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 67 (forts.)                                                  Dnr 2017/00528  

 § 7a Upplag 

Primär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än en 
månad är förbjudet. Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.  

Sekundär zon: Upplag utomhus av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än ett år 
kräver tillstånd. Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten. 
  

 § 9b Vägar parkering och fordonstvätt 

Primär och sekundär zon: Parkering eller uppställning, mellan klockan 18.00-07.00 av 
tunga fordon eller tunga arbetsmaskiner, kräver tillstånd. Undantag för tunga fordon 
och tunga arbetsmaskiner uppställda på tätt underlag inomhus. 

Motivering av beslut  

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att se till att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv. 
 

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får kommunen förklara ett mark- eller vattenområde som 
vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan 
antas komma att utnyttjas för vattentäkt.  
 

Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska kommunen meddela sådana föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett vattenskyddsområde som 
behövs för att tillgodose syftet med området. Enligt 7 kap. 25 § får en inskränkning i 
enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs för att syftet 
med skyddet ska tillgodoses.  
 

Föreslagen områdesavgränsning och indelning i skyddszoner samt föreslagna 
skyddsföreskrifter bedöms vara utformade så att inskränkningen i enskilds rätt inte går 
längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. Det föreslagna 
vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkter bedöms vara nödvändigt för att långsiktigt trygga 
dricksvattenförsörjningen i området. 

Kungörelse av beslut  

Beslutet kungörs i Mariestads-Tidningen och Post- och Inrikes Tidningar inom tio dagar 
efter kommunfullmäktiges beslutsdatum. Beslutet kungörs även på Töreboda kommuns 
officiella anslagstavla (www.toreboda.se) samt finns i utskriven version på kommunhuset i 
Töreboda. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 67 (forts.)                                                  Dnr 2017/00528  

Hur man överklagar  

Beslutet kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att 
överklaga beslutet ska skrivelse om detta ha inkommit till Töreboda kommun, Box 83, 545 
22 Töreboda, senast tre veckor efter att beslutet kungjordes i Mariestads-Tidningen.                                     

Upphävande av befintliga skyddsområden  

Det finns gamla skyddsområden med föreskrifter som måste upphävas innan ett nytt 
vattenskyddsområde kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska upphäva de gamla 
skyddsområdena. Enligt beslut i fullmäktige 2018-12-17 har begäran om upphävande av 
befintliga skyddsområden med skyddsområdesbestämmelser för Haboskogen och Slätte 
skickats in till länsstyrelsen. Beslut i enlighet med kommunens begäran innebär att 
upphävandet av befintliga skyddsområden kommer att gälla från det att kommunens beslut 
om fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Länsstyrelsen har i 
skrivande stund inte fattat beslut i ärendet men kommer enligt uppgift att göra det innan 
dagen för kommunfullmäktiges beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområdet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos och teknisk chef Michael Nordin 
2019-03-29, Inrättande av vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte 
grundvattentäkter. 

Bilaga 1: Karta över vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter  

Bilaga 2: Skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte vattenskyddsområde, Töreboda 
kommun, 2019-03-28 

Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, 2018-10-18  

Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Haboskogen 
och Slätte grundvattentäkter 2019-03-28  

Samrådsredogörelse 2019-03-28 

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 68                                                   Dnr 2018/00517  

Yttrande på remiss - hur feriepraktikanter kan användas i 
centrummiljöer i Gullspång sommaren 2019 och framåt 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till tekniska nämnden utan eget förslag till beslut.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde 
den 16 april formulera ett nytt förslag till beslut utifrån den nya information som 
tillkommit i ärendet.   

Bakgrund 

Inför sommarsäsong 2019 har produktionsavdelningen fått i uppdrag att ordna feriepraktik 
för 6 st  ungdomar i Centrummiljö i Gullspångs tätorter.   

 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna kommer att bestå i städarbeten, ogräsrensning och andra typer av 
underhållsarbeten i centrummiljö, lekplatser, parker mm.  
 
Praktikanterna behöver arbetsledas och transporteras. Tillsammans med utegruppen 
Gullspångs kommun arbetar produktionsavdelningen på en gemensam planering och 
arbetsledning.     
 
Målsättning 

Målsättningen för gruppen är att vara en resurs för att centrummiljön skall vara välskött 
och inbjudande. 
Praktikantgruppen kommer att arbeta tillsammans och sköta ett område i taget. Raster 
kommer att förläggas till kommunens egna lokaler i Hova och Gullspång.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kf § 129/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef Emil Nordh, produktionschef Johan Bengtsson och 
teknisk chef Michael Nordin 2019-03-28,  Yttrande på remiss - hur feriepraktikanter kan 
användas i centrummiljöer i Gullspång sommaren 2019 och framåt.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Projektchef Johan Bengtsson)   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 69                                                   Dnr 2019/00117  

Installation av automatisk dörröppnare i stationshuset i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att installera automatisk dörröppnare i Töreboda stationshus.  

Åtgärden om 48 400 kr finansieras inom investeringsramen för ”Tillgänglighet HIN”.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har erhållit uppdraget att utreda om det är möjligt att installera 
automatisk dörröppnare i stationshuset i Töreboda. Uppdraget innefattar även att utreda 
kostnaden för detta. 

En utredning genomförd av fastighetsavdelningen visar att det är fullt möjligt att installera 
automatiska dörröppnare i stationshuset. Då de nuvarande dörrarna är av en större typ, 
väldigt tunga och inåtgående kräver det en något grövre dörröppnarinstallation därav en 
högre kostnad jämfört med mer traditionella lösningar. 

 

En installation kostar enligt ramavtalsleverantören 48 400 kronor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-03-28,  ”Tillgänglighetsanpassning av stationshuset i Töreboda”.   

Protokollsutdrag Tn § 74/19.  

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 70                                                   Dnr 2019/00092  

Remiss Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i 
bassängen på campingen i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har erhållit i uppdrag att utreda ett medborgarförslag gällande att 
vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på Campingen i Töreboda. 

Utredningen visar att detta skulle vara fullt möjligt då bassängen aldrig töms helt på vatten 
vintertid för att förhindra att marktjälen inte ska lyfta bassängkonstruktionen. Dock finns 
det skvalprännor runt om bassängen som skulle kunna komma till skada om man trampar 
på dessa med skridskor. En annan möjlig risk är att bassängen, som är tillverkad i metall 
samt målad med en speciell ”bassängfärg” skulle kunna repas av en skridsko med följden 
att bassängen måste bättringsmålas. 

Verksamhet teknik föreslår med hänvisning av ovanstående att medborgarförslaget avslås.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ” Remiss Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i bassängen 
på campingen”. 

 

Remiss - Medborgarförslag om att vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på 
campingen 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 71                                                   Dnr 2012/00147  

Återrapport - Handlingsplan för åtgärdande av enkelt avhjälpta 
hinder 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger verksamhet teknik uppdrag att 
revidera handlingsplanen för enkelt avhjälpta hinder i Mariestad.  

Bakgrund 

Genomförandet av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats enligt framtagna 
genomförandeplaner har pågått under en längre tid. Huvudsakligt fokus har legat på att 
åtgärda trösklar, belysning, kontrastmarkeringar, skyltar och inredningar ibland annat 
kapprum och toaletter. Stora delar prioriteringslistorna har hanterats i samband med större 
renoveringar eller ombyggnationer. 

Ett visst arbete kvarstår bland annat i Mariestad där café Holmen ännu inte är åtgärdat 
men kommer att åtgärdas i samband med en inplanerad renovering.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ” Redovisning enkelt avhjälpta hinder fastighet i Mariestad”. 

Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler i 
Mariestads kommun.  

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 72                                                   Dnr 2018/00059  

Omdisponering av medel till projekt införande av fastighetssystem i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel, 285 000 
kronor från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2556 ”Inköp av 
fastighetssystem”.  

Bakgrund 

Under 2018 genomfördes en omdisponering av medel inför ett tänkt inköp av ett MTG-
gemensamt fastighetssystem med en summa om 840 000 kronor. Ett avtal med vald 
leverantör slöts i början på 2019 och då det skett en utökning av omfattningen har 
implementationskostnaden ökat till 1 125 000 kronor vilket innebär att medel om 285 000 
kronor behöver omdisponeras. 

Verksamhet teknik föreslår att 285 000 kronor omdisponeras från projekt 2507 ”Övriga 
fastigheter” till projekt 2556 ”Inköp av fastighetssystem”.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ” Omdisponering av medel 
för inköp av fastighetssystem”. 

 

Bilaga 1, Omdisponering av medel från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2556 
”Inköp av fastighetssystem”.  

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 12 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 73                                                   Dnr 2017/00291  

Omdisponering av medel till projekt uppförande av 
solskydd/skuggad plats vid samtliga förskolor i Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel,  
1 500 000 kronor från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2568 ” Solskydd 
förskolor 2019”.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik genomförde under 2018 en inventering kring behovet av solskydd på 
kommunala förskolor och ett prioriteringsunderlag har tagit fram i samråd med 
verksamheterna. 

En uppskattad kostnad om 1 500 000 kronor presenterades för tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen med en begäran om att få dessa medel tilldelade. Begäran avslog med 
hänvisning till att finansiering skulle ske via omdisponering av tekniska nämndens 
investeringsbudget. 

Arbetet med att montera solskydd kommer inom kort att påbörjas varvid medel behöver 
omdisponeras. 

Verksamhet teknik föreslår att 1 500 000 kronor omdisponeras från projekt 2507 ”Övriga 
fastigheter” till projekt 2568 ” Solskydd förskolor 2019”.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ” Omdisponering av medel 
för byggnation av solskydd på förskolor”. 

 

Bilaga 1, Omdisponering av medel från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2568 
” Solskydd förskolor 2019”.  

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 74                                                   Dnr 2019/00120  

Ny hastighetsbegränsning Centrumzon 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar: 

1. att upphäva lokala trafikföreskriften 1493 2010:00016, avseende 30 kilometer i timmen 
inom Centrumzon i Mariestad 

2. om lokal trafikföreskrift 1493 2019:00019 avseende begränsad hastighet 30 kilometer i 
timmen inom centrum i Mariestad enligt bilaga 1493 2019:00019.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik genomför just nu projekt Entré väst för att skapa en västlig entré till 
Gärdesparken från Alhagen samt koppla ihop cykelstråket från centrum mot skolorna. 

I projektet ingår ny sträckning av gång- och cykelvägen, upphöjd korsning med passage på 
Leksbergsvägen vid infartsvägen till Alhagen samt gestaltning av västra entrén in till 
Gärdesparken. 

I samband med detta föreslår verksamhet teknik en utökning av det befintliga 30-området 
inom centrum till att även innefatta korsningen och övergångstället vid 
Leksbergsvägen/Marieforsleden samt den nya upphöjda korsningen på Leksbergsvägen 
och ca 75 meter söderut. Se bifogat förslag på ny lokal trafikföreskrift 1493 2019:00019. 

Ärendets beredning 

Polismyndigheten har givits möjlighet att yttra sig över nedanstående bilagda lokala 
trafikföreskrifter. De har meddelat att de inte har något att erinra mot dessa 
(Polismyndighetens diarienr: A165.675/2019).  

Underlag för beslut 

1493 2019:00019 område centrum_Mariestad_LTF_00019.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-03-27,   Förslag till utökning av hastighetsbegränsning 30 kilometer i timmen område 
centrum Mariestad.  

 

Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 75                                                   Dnr 2018/00592  

Medborgarförslag om att förlänga/bygga ut befintlig bullervall på 
Stockholmsvägen mot Krontorpsrondellen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att 
ljudnivåerna ej överstiger de av Boverket fastställda gränsvärden.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestad, har inkommit till Mariestads kommun med ett 
medborgarförslag med önskemål om förlängning/utbyggnad av befintlig bullervall på 
Stockholmsvägen mot rondellen och in å Marieforsleden. 

Kommunfullmäktige har beslutat överlämnat ärendet till verksamhet teknik för beredning 
och beslut. 

Verksamhet teknik har gjort en bullerberäkning för den fastighet där förslagsställaren bor 
med följande ingångsvärden: 

 Avstånd fasad: 78 meter 

 Trafikmängd: 6301 fordon/dygn (5% tung trafik) 

 Mjuk vegetation mellan väg och fasad 

 

Beräkningen visar på ett bullervärde på 51 dBA. Gränsvärdet för när åtgärder kan vara 
aktuella är enligt Boverkets riktlinjer 60 dBA. 

Då beräkningen visar att bullernivån ligger under gränsvärdet föreslår verksamhet teknik 
att tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-03-26, Medborgarförslag om att förlänga/bygga ut befintlig bullervall på 
Stockholmsvägen mot krontorpsrondellen.  

Medborgarförslag om att förlänga/bygga ut befintlig bullervall på Stockholmsvägen mot 
krontorpsrondellen.  

 

Expedierats till: 
(Förslagsställare) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 76                                                   Dnr 2018/00594  

Medborgarförslag om att bygga ett cykelgarage vid resecentrum i 
Mariestad för säker parkering av cyklar 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden anser medborgaförslaget besvarat med hänvisning till pågående projekt 
med planering av ny infartsparkering och vidare dialog med Västtrafik.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestad har inkommit till Mariestads kommun med ett 
medborgarförslag med önskemål om ett cykelgarade med stationen. Förslaget avser främja 
de som vill cykla/åka kollektiv istället för att ta bilen.  

Kommunfullmäktige har beslutat överlämnat ärendet till verksamhet teknik för beredning 
och beslut. 

För att öka andelen hållbara persontransportresor är det viktigt att tänka på hela resan från 
start till mål. Det innebär tex att kunna erbjuda bra och säkra cykelparkeringar vid stationer 
och större busshållplatser för att främja hållbara resor.  

För att en cykelparkering ska vara attraktiv bör den vara väderskyddad och kunna erbjuda 
ramlåsning. Det kan även finnas behov av att låsa in hjälm och extrakläder i anslutning för 
att slippa släpa på dessa under vidare färd. En bra och attraktiv cykelparkering behöver 
således inte vara i ett garage utan kan med rätt utformning vara en mer öppen anläggning, 
vilket ibland även kan uppfattas som tryggare.  

En genomgång av cykelparkeringarna kring stationen i Mariestad visar på att det finns 48 
st. vid tåget och 56 st. vid bussterminalen. De vid tåget var i stort sett fullt och vid 
bussarna var det södra överfullt och några platser fanns lediga längre norrut. Dessa platser 
möjliggjorde ej ramlåsning, utan var av traditionell utformning med låsning endast vid 
framhjulet. 

Det finns planer på att anordna en större infartsparkering vid stationen och där skulle en 
större cykelparkering med ordentligt väderskydd kunna vara aktuellt. Denna plan ligger 
några år framåt i tiden på grund av att marken i dagsläget ägs av Trafikverket och det finns 
gamla spår inom området som måste hanteras på särskilt sätt. 

 

För att erbjuda bättre och säkrare möjligheter i närtid bedömer verksamhet teknik att fler 
cykelställ bör placeras ut vid bussterminalen, dessa bör då vara av modell med ramlåsning. 
Verksamhet teknik avser att kontakta Västtrafik för vidare dialog om detta. 

Verksamhet teknik föreslår Tekniska nämnden att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till pågående planer för pendlarparkering och att frågan får hanteras i det 
projektet.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 76 (forts.)                                                  Dnr 2018/00594  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-03-26, Medborgarförslag om att bygga ett cykelgarage vid resecentrum i Mariestad för 
säker parkering av cyklar.  

 

Medborgarförslag om att bygga ett cykelgarage vid resecentrum i Mariestad för säker 
parkering av cyklar.  

 

Expedierats till: 
(Förslagsställare) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 77                                                   Dnr 2018/00595  

Medborgarförslag om att anlägga ett parkområde mellan Notvägen 
och Fiskare Pers väg i Sjötorp 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att den 
röjning som utförts anses tillräcklig.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestad har inkommit till Mariestads kommun med ett 
medborgarförslag där hon föreslår att kommunen ska röja upp i den park/grönområde 
som finns mellan Notvägen och Fiskare Pers väg i Sjötorp. Önskemålet är att röja upp 
ordentlig så att det kan bli en bättre gräsmatta med några soffor och en fin plantering och 
eventuellt en damm. 

Kommunfullmäktige har beslutat överlämnat ärendet till verksamhet teknik för beredning 
och beslut. 

Verksamhet teknik, parkenheten, har under den senaste tiden genomfört en del arbete i 
grönområdet så som röjning, nedtagning av enstaka träd samt fräst bort en del stubbar. 
Vidare planerar man att placera ut bänk/bord vid lekplatsen. Skötseln av kommunens 
grönytor sker i enlighet med antagen skötselplan. 

Inkomna synpunkter till kommunen visar på den delad mening om hur grönytan ska 
användas. Somliga vill ha mer röjt och andra mindre. Samtidigt finns ett problem med 
bilar/husbilar som parkerar på de öppna gräsytorna varpå en öppnare yta med mer gräs 
och bänkar inbjuder än mer till detta. 

Verksamhet teknik föreslår Tekniska nämnden att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till att den röjning som utförts anses tillräcklig.  

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om att anlägga ett parkområde mellan Notvägen och Fiskare Pers väg i 
Sjötorp.  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
201903-26,  Medborgarförslag om att anlägga ett parkområde mellan Notvägen och Fiskare 
Pers väg i Sjötorp 

 

Expedierats till: 
(Förslagsställare) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Kommunfullmäktige Mariestad)  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 78                                                   Dnr 2018/00529  

Permanent toalett vid badplatsen i Skagersvik 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att besluta att man fortsätter 
med nuvarande lösning och hyr toaletter inför varje säsong. 

Bakgrund 

Eric Mellberg (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 31 januari 2018 att 
kommunen ska bygga en permanent toalett vid Skagersviks badplats med koppling till 
befintligt VA-nätet. Utredning och svar på motionen redovisades i kommunstyrelsen den 3 
oktober 2018. 

De alternativ som redogjordes var den lösning som är nu där toalett hyrs in under 4 
månader till en kostnad av 8000 kr/år. Tömning av toaletten sköts av verksamhet teknik 
efter beställning från Skagersviks fritidsförening som har skötselavtal med kommunen på 
badplatsen. Utredningen redogjorde också för förutsättningarna och kostnaderna för att 
bygga en permanent toalett ansluten till det kommunala. Endast anslutningsavgifterna till 
kommunala Va-nätet beräknas till 100 000 kr sedan tillkommer kostnaderna för 
markarbete, byggnad och inventarier. Viss skötsel krävs året om.  

Kommunstyrelsen beslutade att ge verksamhet teknik i uppdrag att ta fram ett alternativt 
förslag på lösning gällande toalett vid badplatsen i Skagersvik. 

Verksamhet teknik har tittat på de olika lösningar som finns på badplatserna inom MTG.  

 Toaletter hyrs in under sommaren där tömning sker av egen personal, städning köps in 
eller sköts via skötselavtal. Kostnaden i Skagersvik, 8000 kr/år. 

 Mulltoa, pris 60 000 kr för byggsats, montering 10 000 kr + ramp 3 000 kr. Totalt ca 
73 000 kr + moms.  

 Andra alternativ som förbränningstoa, kräver el eller gas för drift samt påse vid varje 
besök vilket gör att de ej rekommenderas på offentliga platser. 

I ovan beräknade kostnader ingår ej skötsel vilket inte bedöms skiljas i större utsträckning 
mellan de olika alternativen. 

Utifrån ovanstående föreslår verksamhet teknik att man fortsätter med nuvarande lösning 
och hyr toaletter inför varje säsong.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
201903-28, Permanent toalett vid badplatsen i Skagersvik.  

Protokollsutdrag Ks § 286/18. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 78 (forts.)                                                  Dnr 2018/00529  

Motion Permanent toalett vid badplatsen i Skagersvik 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 79                                                   Dnr 2019/00079  

Skylt för el-bilar i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att tillstyrka kompletteringen med en 
tilläggstavla ”2 platser” för att förtydliga befintlig skyltning samt att stolpen flyttas 

Bakgrund 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) gav tekniska nämnden tekniske chefen i uppdrag att se 
till att rätt skyltning uppförs vid parkering för el-bilar på torget i Töreboda. 

Idag finns det två platser avsedda endast för fordon som kan laddas med el på torget i 
Töreboda. Platserna är skyltade med parkering tillåten (E19) plus tilläggstavla laddplats 
(T24). Skyltningen är korrekt enligt vägmärkesförordningen men kan förtydligas genom att 
komplettera med en tilläggstavla som anger ”2 platser”. 

Verksamhet teknik föreslår att skyltningen kompletteras med en tilläggstavla ”2 platser” 
samt att skyltarna flyttas till en ny stolpe som placeras i anslutning till laddstolpen.  

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att tillstyrka verksamhetens förslag.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-03-26, Skylt för el-bilar i Töreboda.  

 

Protokollsutdrag Tn § 14/19.  

Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 80                                                   Dnr 2018/00634  

Förslag på avtal gällande samförläggning tillsammans med 
VänerEnergi AB 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av förslaget och lämnar det till kommunstyrelsen i 
Mariestad för vidare hantering.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) gav tekniska nämndens arbetsutskott verksamhet 
teknik i uppdrag att undersöka möjligheten till att teckna avtal om samförläggning med 
VänerEnergi. 

Verksamhet teknik tillsammans med Mariestads kommuns Mark och exploateringschef och 
VänerEnergi AB tagit fram ett förslag till markupplåtelseavtal. Avtalsförslaget baseras till 
stora delar på den mall som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram och är 
därmed använd av flera kommuner i Sverige. Utgångspunkten i arbetet var att även arbeta 
in samförläggningsavgifter i avtalet. Under arbetets gång har detta dock konstaterats inte 
vara görbart, utan endast tagits upp som att det alltid ska vara lönsamt att samförlägga 
istället för att gräva själv. Kostnaden för samförläggning får sedan hanteras i respektive 
projekt då förutsättningarna skiljer sig. Det som avtalat föreslår är en fast avgift för 
ledningsägaren att vara i kommunal mark samt en avgift för de ökade kostnader som 
kommunen har i anläggningsjobb för att hantera befintliga ledningar. Detta gäller endast 
om ledningarna är förlagda enligt branschpraxis. Om det framkommer att en ledningsägare 
inte har lagt sin ledning på ett korrekt sätt och det i och med det uppkommer extra 
kostnader vid anläggningsarbetet ska detta hanteras separat.  

För att ta fram en kostnad för markupplåtelse rekommenderar SKL att man antigen tittar 
på längden gator i kommunen eller invånarantalet. Förslag för Mariestad är längden 
gator/invånarantal. 

Framtagen avtalskonstruktion används förslagsvis som mall inom Mariestad, Töreboda och 
Gullspång för samtliga ledningsägare. 

Bifogat finns förslag till markupplåtelseavtal för information till Tekniska nämnden. 
Avtalets vidare hantering kommer att ske i kommunstyrelsen och av kommunens mark- 
och exploateringsansvarige som avtalstecknare.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
2019-03-27,  Förslag på avtal gällande samförläggning tillsammans med VänerEnergi AB.  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad)  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 81                                                   Dnr 2018/00231  

Avtal gällande skötsel vid Ymsens naturbad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Ymsens badplats är en s.k naturbadplats och ingår inte i tekniska nämndens skötselplan för 
badplatser inom MTG. Även om inte badplatsen är en kommunal badplats med skötsel, 
provtagning och så vidare så har kommunstyrelsen i Töreboda och vidare tekniska 
nämnden önskat att badplatsen görs i ordning för att användas som ett naturbad, bland 
annat behöver en del vass röjas för att öppna upp badplatsen mot sjön. Badplatsen ligger 
på en privat fastighet och på nittiotalet skrevs avtal om kommunalt nyttjande av badplatsen 
med dåvarande ägare. För att säkerställa att allmänheten får tillgång till badplatsen och att 
verksamhet teknik kan ombesörja att den skötseln som erfordras kan genomföras 
beslutade tekniska nämnden på sammanträdet 2018-06-19 att ett avtal skulle tecknas med 
nuvarande fastighetsägare vilket verksamhet teknik nu gjort. Nuvarande fastighetsägaren 
ser positivt på att badplatsen nyttjas. Avtalstiden är på fem år med en automatisk 
förlängning med ett år åt gången om inte uppsägning sker ett år innan avtalstidens utgång. 
Avtalet träder i kraft den 1 april 2019 och åtgärder för att göra i ordning badplatsen 
kommer nu påbörjas.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-04-08, Avtal om Ymsens 
badplats.  

Avtal mellan tekniska nämnden och fastighetsägaren Västeräng 1:25 (Ymsens naturbad). 

Protokollsutdrag Tn § 145/18. 

Protokollsutdrag Ks § 312/18.  

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Parkchef Jan Larsson) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 82                                                   Dnr 2019/00118  

Samrådsremiss - Detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl., Mariestads 
centralort, Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna för detaljplan för 
Törnberga 1:5 och har följande att yttra:  

Söder om den norra byggrätten (grönstråket), i Vantvägens förlängning är det aktuellt 
att anlägga VA-ledningar i varför rättighet till detta bör skapas.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 mars 2019 att rubricerad detaljplan ska 
bli föremål för samråd.  

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av Sjölyckan enligt 
intentionerna i tidigare dokument och beslut, vilket inkluderar tillskapandet av nya 
byggrätter för bostäder och möjliggörandet av en mer blandad bebyggelse som tillvaratar 
platsspecifika kvalitéer såsom sjöutsikt och skogsnära läge.    

Underlag för beslut 

Samrådsremiss - detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl., Mariestads centralort, Mariestad.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-03-29, Yttrande – samråd 
detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl., Mariestads centralort, Mariestad          

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 83                                                   Dnr 2019/00124  

Antagande av entreprenör i upphandling gällande installation av ny 
värmepump till Lindholmens vattenverk 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nr 2 i upphandlingen 
gällande ”Installation av ny värmepump till Lindholmens vattenverk”.         

Bakgrund 

Lindholmens vattenverk värms idag upp av en oljepanna med en förbrukning på ca 
20 kubikmeter olja per år. Verksamhet tekniks va-avdelning har under en tid utrett 
lämplig teknisk lösning för ett nytt värmesystem. Utredningen har resulterat i ett 
förslag om installation av bergvärme. Verksamheten har även fått bidrag beviljat från 
Klimatklivet för åtgärden och tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2018-
10-16 att avsätta 1 000 tkr av 2018-års investeringsram till detta projekt. Verksamhet 
teknik har nu genomfört en upphandling enligt ett så kallat förenklat förfarande inom 
ramen för LUF. Sista anbudsdag var den 21 mars och två stycken anbud har 
inkommit. Förfrågningsunderlaget var utformat med en option på att även kunna 
omfatta de två bostadshus som kommunen äger som ligger i direkt anslutning till 
Lindholmens vattenverk. 

Verksamhet teknik tillsammans med upphandlingsenheten har utvärderat de två 
anbuden och konstaterar att anbudsgivare nr.: 2 har det mest fördelaktiga anbudet.      

Underlag för beslut 

Sammanställning anbud i upphandling gällande installation av värmepump till 
Lindholmens vattenverk.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 201-04-09,  Antagande av 
entreprenör i upphandling gällande installation av ny värmepump till Lindholmens 
vattenverk.          

 

Expedierats till: 
Upphandlare Irina Kitaeva 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Teknisk chef Michael Nordin 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 84                                                   Dnr 2019/00054  

Handlingar att anmäla  

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lägger följande anmälda handlingar till handlingarna: 

1. Från kommunstyrelsen i Gullspång, beslut gällande lekplats Göta Holme. 
(Kf § 59/19) 

2. Från kommunfullmäktige i Gullspång, återremiss av ombudgetering av 
investeringsmedel från 2018 till 2019 och slutredovisning av investeringsprojekt 2018 
till kommunstyrelsen.  
(Kf § 48/19) 

3. Från kommunfullmäktige i Mariestad, val av Anna Mossberg (M) till ersättare i tekniska 
nämnden.  
(Kf § 23/19) 

4. Från kommunfullmäktige i Töreboda, ombudgetering av investeringsmedel från år 
2018 till år 2019 samt slutredovisning av investeringsprojekt 2018. 
(Kf § 28/19) 

5. Från kommunfullmäktige i Mariestad överlämnande av medborgarförslag om belysning 
längs gång- och cykelväg mellan Leksbergsvägen och Prebendegatan till tekniska 
nämnden för beredning och beslut.  
(Kf § 16/19)  

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 85                                                   Dnr 2019/00019  

Aktuell information och frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tar upp följande aktuell information och frågor vid dagens 
sammanträde: 
 
Investeringsbudget 2020-2022 i Mariestad 

Tekniske chefen informerar om pågående arbete med att revidera investeringsbudgeten för 
åren 2020-2022.       

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-04-09 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 86                                                   Dnr 2019/00017  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger inga uppdrag till tekniske chefen vid dagens sammanträde.        

 

 

 


