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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-01-13
Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 1

Fastställande av dagordning
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslutar
Godkänna dagordningen med följande ändringar.
Följande ärenden har tillkommit:
1. Information om nyrekrytering.
2. Information om möte med Allmänna utskottet i Gullspång.
3. Information om s.k. ”Ställplats” vid södra området i Mariestads hamn.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-01-13
Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 2

TN2008/0165

Vatten- och avloppstaxa 2009, Töreboda kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden
•

Arbetsutskottet godkänner VA-avdelningens skrivelse gällande Kommunfullmäktiges i Töreboda kommun § 92, 2008-12-15, uppdrag till tekniska nämnden om klargörande av frågor gällande vatten- och avloppstaxa för 2009.

•

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna VA-avdelningens skrivelse,
enligt bilaga, tillsammans med ett följebrev som klargör innebörden av fasta
och rörliga kostnader inom VA-verksamheten, till kommunfullmäktige i Töreboda.

Bakgrund
Tekniska nämnden har i § 76, 2008-10-28, överlämnat förslag till ny Vatten- och
avloppstaxa för år 2009. Taxan innebär en höjning av de fasta brukningsavgifterna
och en ny konstruktion för debitering av avgifterna. Till grund för den nya taxan
ligger Svenskt Vattens förslag till VA-taxa, Publikation P96.
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun har i § 92, 2008-12-15, återremitterat
ärendet till tekniska nämnden för klargörande av följande frågor:
Vad innebär förändringen för respektive fastighetsägare?
Hur många lägenheter finns för närvarande i kommunen?
Kostnaderna för respektive egna hem och hyresgäster vid en förbrukning på 200
m3 ?
VA-avdelningen har i bilagd skrivelse besvarat frågorna.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VA-avdelningen
Kf i Töreboda kommun

Justerandes signatur
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 3

TN2009/0005

Inköp av GPS/GNSS utrustning
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslutar
Att

utnyttja anslagna medel ur 2009 års investeringsbudget med 175 000 kr för
inköp av en GPS/GNSS utrustning.

Bakgrund
Kart- och mätavdelning hade i början av förra året införskaffat en ny mätutrustning som tar in både GPS- och GLONASS-signaler. Denna utrustning har inneburit stora fördelar för avdelningens personal i fält. För att underlätta planering av
fältarbete har avdelningen framfört önskemål om att införskaffa ytterligare en utrustning.
Eftersom denna utrustning ska passa ihop med befintliga mätinstrument har kontakt tagits med inköpsavdelningen som lämnat klartecken för inköp direkt av levelerantören av befintliga instrument.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kart- och mätavd
Ekonomiavd

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-01-13
Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 4

TN2008/0054

Information om den pågående bokslutsredovisningen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska chefen Lars Arvidsson informerade att arbetet med bokslutsredovisningen för samtliga tre kommuner inom MTG-samverkan pågår och att ett flertal osäkerhetsfaktorer måste klargöras innan ett resultat kan redovisas.
Ärendet återkommer på tekniska nämndens sammanträde den 27 januari.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 5

TN2008/0065

Parkeringsövervakning i Gullspångs kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden
Att

föreslå kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att införa kommunal
parkeringsövervakning.

Att

föreslå kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att införa den kommunala parkeringsövervakningen under andra halvåret 2009, efter översyn av
berörda Lokala Trafikföreskrifter samt vägmärken.

Att

föreslå kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att besluta om samma
taxor vid felparkering som gäller för Mariestads kommun.

Bakgrund
Polismyndigheten och kollektivtrafiken har till Tekniska förvaltningen inkommit
med önskemål om parkeringsövervakning i Gullspångs kommun. Detta med anledning av att många bilister inte tar hänsyn till generella trafikregler eller till de
Lokala Trafikföreskrifter som gäller vid förbud för parkering.
Förvaltningen har i skrivelse, daterat 2008-09-17, föreslagit att Gullspångs kommun godkänner att Tekniska nämnden MTG inför kommunal parkeringsövervakning.
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun har i § 227, 2008-11-13, beslutat om att
överlämna ärendet till tekniska nämnden för förslag till beslut och att om behov
föreligger, en översyn görs av trafikliggare och gällande skyltning.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kf i Gullspångs kommun
Eva Berdenuius
Ulf Vallgren

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2009-01-13
Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 6

TN2008/0066

Parkeringsövervakning i Töreboda kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden
Att

föreslå kommunfullmäktige i Töreboda kommun att införa kommunal parkeringsövervakning på prov under sex månader.

Att

föreslå kommunfullmäktige i Töreboda kommun att införa den kommunala
parkeringsövervakningen under andra halvåret 2009, efter översyn av berörda Lokala Trafikföreskrifter samt vägmärken.

Att

föreslå Kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta om samma
taxor vid felparkering som gäller för Mariestads kommun.

Bakgrund
Polismyndigheten och kollektivtrafiken har till Tekniska förvaltningen inkommit
med önskemål om parkeringsövervakning i Töreboda kommun. Detta med anledning av att många bilister inte tar hänsyn till generella trafikregler eller till de Lokala Trafikföreskrifter som gäller vid förbud för parkering. Kollektivtrafiken har
idag stora problem med framkomligheten i tätorten.
Förvaltningen har i skrivelse, daterat 2008-09-17, föreslagit att Töreboda kommun
godkänner att Tekniska nämnden MTG inför kommunal parkeringsövervakning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 199, 2008-10-07, givit Tekniska nämnden
i uppdrag att på prov under 6 månader införa kommunal parkeringsövervakning i
enlighet med skrivelse från Tekniska förvaltningen, daterat 2008-09-17.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun
Eva Berdenius
Ulf Vallgren

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 7

TN2008/0006

Parkeringsavgifter i Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden
Att

överlämna förslag till kommunfullmäktige om höjning av taxan för
parkering på avgiftsbelagda parkeringsplatser från 5 kr/timme till
10 kr/timme.

Att

överlämna förslag till kommunfullmäktige att avgiftens storlek för
respektive parkeringsplats får beslutas av Tekniska nämnden.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 1991-05-21, § 64, om höjd
avgift på avgiftsbelagda parkeringsplatser till 5 kr/timme inkl. moms.
För att få den omsättning av bilar som krävs för att öka tillgängligheten på parkeringsplatserna i centrum har Tekniska förvaltningen lämnat förslag om höjning av
parkeringsavgiften.
Tekniska förvaltningen vill att högsta belopp ska höjas från 5 kr/timme till 10
kr/timme samt att avgiftens storlek för respektive parkeringsplats får beslutas av
Tekniska nämnden.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ks i Mariestads kommun
Eva Berdenius
Ulf Vallgren

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-01-13
Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 8

TN2009/0007

Förslag till ändring av taxa för ”Nyttokort”
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden
Att

överlämna förslag till Kommunfullmäktige i Mariestads kommun att anta
höjning av taxa från 1500 kr/år till 2 000 kr/år för ”Nyttokort” inom
Mariestads kommun.

Magnus Dimberg (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 1993-05-18, § 45, att införa
”Nyttokort” för parkering, vilket berättigar innehavaren till en dispens mot gällande Lokala Trafikföreskrifter på kommunal parkeringsplats. Nyttokort beviljas
endast yrkesmässig verksamhet. Taxan för kortet beslutades till 1 500 kr/år och
har inte höjts efter detta beslut.
Tekniska förvaltningen önskar nu höja taxan från 1 500 kr/år till 2 500 kr/år.
Behandling på sammanträdet
Ordförande Linnéa Wall (s) yrkar på en höjning av taxan till 2 000 kr/år.
Bo Kindbom (s) och Thomas Carlsson (s) tillstyrker Linnéa Walls (s) yrkande.
Magnus Dimberg (m) yrkar på oförändrad taxa.
Björn Andersson (m) yrkar på en höjning av taxan till 1 800 kr/år.
Ordföranden Linnéa Wall (s) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Linnéa Walls (s) förslag till beslut.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ks i Mariestads kommun
Eva Berdenius
Ulf Vallgren

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-01-13
Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 9

TN2009/0008

Parkering för boende i centrumkärnan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottet föreslår nämnden
Godkänna möjligheten till boendeparkering på kommunens parkeringsplatser i
centrumkärnan, enligt bilagd karta, samt överlämna nedan angivna förslag till
Kommunfullmäktige i Mariestad:
Att

införa ett parkeringskort för parkering med dispens mot gällande regler
såsom tidsbegränsning och avgift.

Att

endast bevilja tillstånd för boende inom ett område begränsat av Tidan i
väster och Nygatan i öster.

Att

endast bevilja tillstånd för boende vilka inte kan erhålla parkering av
respektive fastighetsägare. Enligt norm: en parkeringsplats per hushåll

Att

parkeringskortet endast gäller allmänna parkeringar inom ett område
begränsat av Tidan i väster och Nygatan i öster.

Att

parkeringskotet inte gäller på parkeringsplats för rörelsehindrad eller
lastplats.

Att

kortet skall placeras innanför vindrutan, lätt avläsbart utifrån vid
uppställning.

Att

parkeringskortet omgående återkallas vid missbruk.

Att

inte ersätta förkommet parkeringskort, kortet är en värdehandling.

Att

anta följande taxa för parkeringskortet, 4 000 kr/år.

Att

vid flyttning ersättes kortet med motsvarande del för resterande år.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade, 2002-09-03, § 84, att under en försöksperiod godkänna parkering för boende kring Gamla Torget. Erfarenheten av denna parkeringsform har utfallit positivt för både boende och kommunen.
Tekniska förvaltningen vill nu permanenta parkeringsformen att gälla för boende i
centrum genom att utvidga möjligheten till boendeparkering på kommunens parkeringsplatser i centrumkärnan.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ks i Mariestads kommun
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 10

Handlingar att anmäla
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Protokoll från Töreboda kommun, Kommunfullmäktige § 74, 2008-11-24, investeringar budget 2009.
2. Protokoll från Töreboda kommun, Kommunfullmäktige § 75, 2008-11-24,
driftbudget 2009 och flerårsplan 2010-2011.
3. Protokoll från Mariestads kommun, Kommunfullmäktige § 125, 2008-11-24,
motion om biblioteksbyggnaden och nytt badhus.
4. Protokoll från Töreboda kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233,
2008-11-25, budgetuppföljning, socialnämnden och tekniska nämnden.
5. Protokoll från Tre kommuner i samverkan MTG, Miljö- och byggnadsnämnden § 194, 2008-12-04, godkännande av livsmedelsverksamheten på förskolan
Näckrosen.
6. Protokoll från Tre kommuner i samverkan MTG, Miljö- och byggnadsnämnden § 193, 2008-12-04, godkännande av livsmedelsverksamheten på Fredsbergs kyrkskola.
7. Protokoll från Tre kommuner i samverkan MTG, Miljö- och byggnadsnämnden § 192, 2008-12-04, godkännande av livsmedelsverksamheten för förskolan Bofinken.
8. Protokoll från Gullspångs kommun, Allmänna utskottet § 243, 2008-12-03 –
2008-12-04, inbjudan från Vägverket till dialog om förslag till översyn och förändring av hastighetsgränser.
9. Protokoll från Gullspångs kommun, Allmänna utskottet § 253, 2008-12-03 –
2008-12-04, lokalisering av kommunkontoret.
10. Protokoll från Töreboda kommun, Kommunfullmäktige § 92, 2008-12-15,
VA-taxa för 2009.
11. Protokoll från Gullspångs kommun, Kommunstyrelsen § 250, 2008-12-11,
ombyggnad av ambulansgarage till personalrum – Vårdcentrum Gullspång.
12. Protokoll från Gullspångs kommun, Kommunstyrelsen, § 249, 2008-12-11,
investeringsmedel 2008.
13. Protokoll från Töreboda kommun, Socialnämnden § 222, 2008-12-16, investeringar 2010.
14. Protokoll från Töreboda kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244,
2008-12-16, anläggande av parkeringsplats på Bildhuggaren 7.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 11

Information
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verksamhetsuppföljning
Tekniska chefen Lars Arvidsson berättade att det kommer att bli en s.k ”hearing”,
ett diskussionsmöte för kommunchefer inom MTG-samarbetet och ledningsgruppen. För Tekniska förvaltningen kommer mötet att äga rum den 24 februari.
Verksamhetsuppföljning kommer att göras för samtliga tre kommunerna.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Investeringsprojekt i Gullspångs kommun
Byggnadschef Leif Andersson informerade om det påbörjade projektet gällande
nybyggnad av personal och kontorsbyggnad i Otterbäckens hamn.
Förslag och ritningar till projektet fanns framtaget redan vid ingången av MTGsamarbetet. Byggnadsavdelningen har under hösten gjort upphandling enligt
LOU. 5 st anbud inkom och tilldelningsbeslut är skickat till Svantes Bygg och
Trärenovering AB. Byggnationen väntas komma igång så snart att en överenskommelse/avtal mellan Gullspångs kommun och Vänerhamn AB har tecknats.
Ulf Vallgren informerade om de investeringsprojekt som gatuavdelningen har på
gång. Dels vissa delprojekt i samband med nybyggnationen i Otterbäckens hamn
samt om utbyte av brotrumma på vägen mot Vänerply AB.
Denna information har tidigare delgivits till kommunledningen i Gullspångs
kommun.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Möte med Allmänna utskottet i Gullspångs kommun
Tekniska chefen Lars Arvidsson tillsammans med gatuchefen Ulf Vallgren och
fastighetschefen Per-Arne Olofsson är kallade till Allmänna utskottets sammanträde i Gullspång den 14 januari. De kommer att delta vid de ärenden som
behandlar;
budget 2009 och uppdragsbeskrivning – MTG Teknik,
trumbyte på vägen mot hamnen och Vänerply i Otterbäcken,
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Forts. Tnau § 11
Ankarvägen och vägen Vänerply – avstämning,
gång- och cykelväg Gullspång-Sjötorp – avstämning och
annan användning av hyresfastighet Bramsgården i Hova.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nyrekrytering
Tekniska chefen informerade om de nyrekryteringar som påbörjats och är på
gång. Bl. a. för att ersätta VA-chef och städchef som kommer att gå i pension under första halvåret 2009.
Annonsering för VA-chef har gjorts och utvärdering av inkomna ansökningshandlingar har påbörjats. Man beräknar vara klar med rekryteringen i februari månad.
För att ersätta städchefen kommer det, till att börja med, påbörjas en internrekrytering.
På fastighetsavdelningen kommer det att tillsättas en ny tjänst som energiingenjör
i februari.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S.k Ställplats vid hamnområdet i Mariestad
Gatuchef Ulf Vallgren informerade om att det framställts önskemål om att införa
s.k. Ställplats vid södra hamnområdet i Mariestad. Ställplats innebär att husbilar
och husvagnsekipage ska få möjlighet att stanna en natt för en liten avgift och där
kunna få tillgång till toaletter, dusch, el o.s.v.
Innan man går vidare i frågan skall kontakt tas med arrendatorn för Ekuddens
Camping.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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