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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 100

Godkännande av dagordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 2

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 101

TN 2014/22

Prognos 1 investeringsbudget Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 år 2014 för tekniska nämndens investeringsbudget
i Mariestads kommun.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 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 år 2014 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Prognos 1 år 2014 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)
(Teknisk chef Åke Lindström)
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 3

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 102

TN 2014/244

Omdisponering av investeringsmedel inom VA-avdelningen 2014
Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar totalt 5 695 tkr, av investeringsmedel 2014 inom VAavdelningen från rambudget till nedanstående redovisade projekt.
Bakgrund

På VA-avdelningen finns projektet 1701 Omläggning befintligt nät, en investeringsram
som tekniska nämnden prioriterar inom. Årets budgeterade medel på 5 000 tkr samt 698 tkr
i ombudgeterade medel föreslås omdisponeras till nedanstående projekt:
Projekt 1725 Omläggning av VA, Gustavsbergsv./Brohemsv.


Gustavsbergsvägen och Brohemsvägen har länge varit ett område med översvämningsproblem i fastigheter p.g.a. för liten kapacitet i dagvattenledningsnätet. VA-avdelningens
utredning påvisar behov av att dimensionera upp dagvattenledningarna och i samband
med det arbetet även passa på att byta ut spill- och dricksvattenledningarna.

Projekt 1726 Tidavad, ombyggnad av ledningsnät


625 tkr

1 500 tkr

Tidavad har ett väldigt dåligt dricksvattenledningsnät med många driftstörningar/vattenläckor. Området har idag ett kombinerat spill- och dagvattensystem som får till
följd att allt regnvatten pumpas till reningsverket och belastar verket i onödan. Vid
större nederbördstillfällen orkar inte systemet med och vi är tvungna att brädda till ån
Tidan. Åtgärden innebär byte av dricksvattenledning och ombyggnad till skilda spilloch dagvattenledningar.

Projekt 1731 Ullervad, Kvarnvägen, nybyggnad vattenledning samt byte av spillvattenledning
550 tkr


Justerandes signatur

Östra delen av Ullervad har varit väldigt sårbara vid vattenläckor då försörjningen endast kommit från ett håll. Att bygga en ny vattenledning i Kvarnvägen och därmed förbinda två ledningssträckor innebär att man säkerställer erforderlig mängd vatten till området. Spillvattenledningen på sträckan är sedan tidigare planerad att bytas då den efter
utredning visat sig vara i dåligt skick. Spillvattenledningen byts därför i samband med
detta arbete.

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 102 (forts.)

TN 2014/244

Projekt 1732 Hertig Karls gata, etapp 1 (John Hedins väg-Drottning Kristinas väg)
2 000 tkr


Hela ledningssystemet är i dåligt skick. Mycket vattenläckor och rasade spill- och dagvattenledningar. Samtliga ledningar byts ut och uppdimensionering av en spillvattenledning ska göras för att minska problemen med avloppsstopp i området.

Projekt 1733 Norra vägen, upprustning VA


Norra vägen VA-sanerades under 2013. Återställningskostnaderna, som VA skall bekosta, har i ursprungskalkylen varit felaktigt bedömd. Efter en genomlysning av projektet skall VA bära ytterligare 120 tkr av återställningskostnaderna.

Projekt 1734 Mätarbrunnar på överföringsledningar


100 tkr

Ombyggnation av pumpsystemet vid ån Tidans pumpstation på Ekudden för att säkerställa högre kapacitet då Ekudden blir drabbat av översvämningar vid större regn.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen
______________________________________________________

Expedieras till:
(Teknisk chef Åke Lindström)
(VA-chef Michael Nordin)
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg)

Justerandes signatur

500 tkr

Södra Hasslerör har länge haft problem med ett för lågt tryck i dricksvattenledningarna.
Genom att bygga en ny dricksvattenledning matar vi mer vatten till södra delen och
uppnår genom detta ett högre tryck.

Projekt 1736 Tidans pumpstation inkl. nytt bräddavlopp


300 tkr

Flertalet mätarbrunnar ska byggas på dricksvattenledningar som lämnar Mariestads
tätort. Detta för att sektionera upp ledningsnätet och kunna möjliggöra mätning av hur
mycket vatten som går ut i respektive område för att få en bättre kontroll på utläckage
ur ledningarna.

Projekt 1735 Hasslerör, ny vattenmatning


120 tkr

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 103

TN 2014/245

Omdisponering av investeringsmedel inom fastighetsavdelningen
2014 Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar totalt 3 400 tkr, av investeringsmedel 2014 inom fastighetsavdelningen från rambudget till nedanstående redovisade projekt.
Bakgrund

På fastighetsavdelningen finns flertalet investeringsramar som tekniska nämnden prioriterar
inom, omdisponeringar föreslås enligt nedan:
Projekt 2505 Skolfastigheter, av årets kvarvarande budgeterade medel på 1 000 tkr föreslås 1 000 tkr omdisponeras till nedanstående projekt:
Projekt 2488 Marieholmsskolan, etapp 2


1 000 tkr

Ombyggnation av skollokaler för att inhysa verksamhet som idag finns i Stadshuset (del
av IFO och BUN), se Ks § 64/2014. Projektet förutsätter även ett tilläggsanslag på
2 000 tkr som kommer att äskas samt ytterligare 300 tkr från projekt 2506, då projektets
totala budget är 3 300 tkr.

Projekt 2506 Fritidsfastigheter, av årets kvarvarande budgeterade medel på 300 tkr föreslås 300 tkr omdisponeras till nedanstående projekt:
Projekt 2488 Marieholmsskolan, etapp 2


300 tkr

Se ovan.

Projekt 2015 Gärdesparken, av årets kvarvarande budgeterade medel på 2 041 tkr föreslås
1 100 tkr omdisponeras till nedanstående projekt hos gatuavdelningen:
Projekt 2053 Gärdesparken, del av etapp 1 (Picknickparken m.m.)


1 100 tkr

Anläggande av picknickpark med kompletterande gångvägar och parkanläggningar.

Projekt 2447 Upprustning byggnader, av årets kvarvarande budgeterade medel på 500
tkr föreslås 500 tkr omdisponeras till nedanstående projekt:
Projekt 2482 Renovering av Ekuddens utebad

Justerandes signatur

500 tkr

Projekt 2482 förutsätter även ett tilläggsanslag på 1 850 tkr (Ks § 67/2014) samt ytterligare 350 tkr från projekt 2470, då projektets totala budget är 2 700 tkr.
Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 103 (forts.)

TN 2014/245

Projekt 2470 Tillgänglighetsåtgärder (offentliga byggnader), av årets kvarvarande
budgeterade medel på 500 tkr föreslås 500 tkr omdisponeras till nedanstående projekt:
Projekt 2482 Renovering av Ekuddens utebad


Se beslut ovan.

Projekt 2485 Tillgänglighet Teatern, hörslinga


150 tkr

Teatern i Mariestad saknar i dagsläget hörslingar. För att förbättra för de som har problem med hörseln installeras nu modern utrustning i form av hörslingor.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Fastighetsavdelningen
______________________________________________________

Expedieras till:
(Teknisk chef Åke Lindström)
(Fastighetschef Bo Theorén)
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg)

Justerandes signatur

350 tkr

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 104

TN 2014/246

Omdisponering av investeringsmedel inom gatuavdelningen 2014
Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att inför tekniska nämnden sammanträde
revidera underlag gällande projekt 2021 Tillgänglighet gaturummet samt kontakta tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson för avstämning gällande denna omdisponering.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar totalt 3 650 tkr, av investeringsmedel 2014 inom gatuavdelningen från rambudget till nedanstående redovisade projekt.
Bakgrund

På gatuavdelningen finns flertalet investeringsramar som tekniska nämnden prioriterar
inom, omdisponeringar föreslås enligt nedan:
Projekt 2500 Gator, av årets kvarvarande budgeterade medel på 1 970 tkr föreslås 850 tkr
omdisponeras till nedanstående projekt:
Projekt 2047 Kröningsbergsvägen, gatuupprustning


I samband med återställning efter VA-sanering behöver även upprustning eller ombyggnad av gångbanor på Kröningsbergsvägen ske. Gångbanorna är smala och i dåligt
skick vilket får till följd att de inte används. Gatuavdelningen förslag är att bredda västra
gångbanan till 2 m samt att ta bort östra gångbanan och ersätta den med motveck. På
detta vis skapas en gångbana som kan användas.

Projekt 2052 Kyrkogatan, renovering av mur


550 tkr

300 tkr

Muren i anslutning till Norra skolan är i mycket dåligt skick vilket kan få konsekvenser
för säkerheten. Mariestads kommun har ansvaret för att muren återställs i funktionsdugligt skick.

Projekt 2501 Gång- och cykelvägar, av årets kvarvarande budgeterade medel på 2 000 tkr
föreslås 1 000 tkr omdisponeras till nedanstående projekt:
Projekt 2048 Upprustning GC-väg Sandbäcken/Ullervad


Justerandes signatur

1 000 tkr

Denna del av gång- och cykelvägen mellan Mariestad och Ullervad är i stort behov av
upprustning. GC-vägen används av både skolungdomar och arbetspendlare.
Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 104

TN 2014/246

Projekt 2503 Park, av årets kvarvarande budgeterade medel på 1 700 tkr föreslås 1 200 tkr
omdisponeras till nedanstående projekt:
Projekt 2049 Stadsparken, temalekplats


1 200 tkr

Enligt beslut i Ks § 56/2014

Projekt 2021 Tillgänglighet gaturummet, av årets kvarvarande budgeterade medel på
2 150 tkr föreslås 600 tkr omdisponeras till nedanstående projekt:
Projekt 2050 Lekplats Karlsholme


600 tkr

Enligt beslut i KS § 500/2013.

Behandling på sammanträdet

Evert Eklind (MAP) yrkar att arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att inför tekniska nämnden sammanträde revidera underlag gällande projekt 2021 Tillgänglighet gaturummet samt kontakta tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson för avstämning
gällande denna omdisponering.
Ordförande Ulf Andersson (S) tar upp Eklinds (MAP) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen
______________________________________________________

Expedieras till:
(Teknisk chef Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 9

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 105

TN 2014/247

Plan för intern kontroll 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att inför tekniska nämnden sammanträde
revidera underlag gällande plan för interkontroll 2014.
Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden antar föreslagen plan för interkontroll år 2014.
Bakgrund

Nämnden ska varje år besluta om internkontrollplan för verksamheten.
Behandling på sammanträdet

Evert Eklind (MAP) yrkar att arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att inför tekniska nämnden sammanträde revidera underlag gällande plan för interkontroll 2014.
Ordförande Ulf Andersson (S) tar upp Eklinds (MAP) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Plan för internkontroll för Tekniska nämnden år 2014.
Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)
(Teknisk chef Åke Lindström)
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 10

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 106

TN 2014/170

Begäran om igångsättningstillstånd för byte av ventilationsaggregat
m.m. i badhuset i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbestutskott att bevilja igångsättningstillstånd för utbyte av ventilationsaggregaten vid badhuset i Mariestad.
Bakgrund

I dagsläget finns ett ventilationsaggregat vars tekniska livslängd är uttjänad. Aggregatet förser fortfarande simhallen med friskluft, men har i stort sett obefintlig återvinning. Styr- och
reglerutrustningen är också uttjänad, d.v.s. den kan inte detaljstyras.
De andra aggregaten, som är sedan huset byggdes i slutet av 1950-talet, har ingen återvinning alls.
Under maj månad år 2014 påbörjas rivningen, när Ekuddens utebad har öppnat.
Parallellt sker beställning av de nya ventilationsaggregaten, leveranstid ca 8-10 veckor. Omdragning av de nya kanalsystemen beräknas också vara klart i början av augusti månad år
2014. Därefter installeras de nya aggregaten och beräknas vara i drift när inomhussäsongen
börjar i september månad 2014. Aggregatet anpassas storleksmässigt för en kommande tillbyggnad av badhuset.
Arbetet upphandlas som en totalentreprenad.
Energibesparingen uppgår till minst 600 000 kr årligen, beroende på aktuellt energipris.
Återbetalningstiden är således ca 5-6 år och projektet ger ett positivt driftnetto.
Behandling på sammanträdet

Evert Eklind (MAP) tillstyrker Verksamhet tekniks förslag till beslut vilket är detsamma
som arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Fastighetsavdelningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad)
(Teknisk chef Åke Lindström)
(Fastighetschef Bo Theorén)
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sida 11

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 107

TN 2014/248

Ansökan om statsbidrag för gator och kollektivtrafikanläggningar
2015-2017 för Mariestad, Töreboda och Gullspång
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott ställer sig bakom ansökningarna om statsbidrag för gator
och kollektivtrafikanläggningar 2015-2017 i Gullspång, Töreboda och Mariestad.
Bakgrund

Ansökan om statsbidrag riktar sig främst mot trafiksäkerhet och administreras av
Trafikverket. Bidraget prioriterar:




oskyddade trafikanter samt barns situation i trafiken
åtgärder/objekt med stor potential för cykling
åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer

Ansökan gäller bidrag de kommande tre åren. Varje år finns möjlighet att omprioritera tidigare sökta statsbidrag. I ansökan anges den bedömda totalkostnaden för
projektet. Statsbidrag utgår i regel med hälften av totalkostnaden.
Eftersom ansökan måste skickas senast den 30 april hinner ärendet endast behandlas i tekniska nämndens arbetsutskott.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Teknisk chef Åke Lindström
Gatuchef Matz Hasselbom
Trafikingenjör Eva Berdenius
Projektledare Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 108

TN 2014/249

Information: Beläggningsprogram i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden noterar informationen.
Bakgrund

I Mariestads kommun kommer följande gator att asfalteras inom kommunens 15-åriga
funktionsavtal under 2014. Förslaget är framtaget i samråd mellan Verksamhet teknik (Gatuavdelningen och VA-avdelning) och NCC Roads:
-Sockenvägen, Korset Hindsbergsvägen/Sockenvägen – Leksbergsvägen
-Haggårdsvägen, Storegårdsvägen – Sockenvägen.
-Grangärdesgatan, Sandbäcksvägen – Bäckaskogsvägen
-John Hedins väg, Göteborgsvägen – Leksbergsvägen
-Göteborgsvägen, Ovaldellen – infarten till Storegårdsvägen
-Kolarbacksvägen, Lockerudsvägen - Fornminnesvägen
Tider
Arbetet beräknas kunna utföras till största delen före semestern.
Besiktningar
Under 2014 kommer statusbesiktning två av fyra att utföras under avtalstiden. Senast utfördes en statusbesiktning efter beläggningsår 2010.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen
______________________________________________________

Expedieras till:
(Teknisk chef Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Projektledare Johan Bengtsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 109

TN 2014/250

Finansiering av trafiksäkerhetsåtgärder på Börstorpsgatan, Töreboda
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden avsätter 250 tkr till investeringen inom gatuavdelningens beslutade ram
om 2000 tkr för gator.
Bakgrund

I Töreboda finns behov av trafiksäkerhetsåtgärder på Börstorpsgatan.
Inför 2014 har Trafikverket beviljat statsbidrag till åtgärder i korsningen BörstorpsgatanGarvaregatan.
I samråd med Trafikverkets trafikingenjör har gatuavdelningen tittat på att utföra en förhöjd
platåkorsning vid Garvaregatan samt ytterligare en vid Storgatan i samband med Trafikverkets beläggningsåtgärd. Båda korsningarna bedöms rymmas inom Statsbidraget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Teknisk chef Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Projektledare Johan Bengtsson)
(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 14

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 110

TN 2014/251

Finansiering av kollektivtrafikåtgärder i Töreboda och Älgarås
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden avsätter 200 tkr till investeringen inom gatuavdelningens beslutade ram
om 2000 tkr för gator.
Bakgrund

Västtrafik har beslutat om statlig medfinansiering till två busshållplatsprojekt i Töreboda
kommun under 2014.
I Töreboda är det en dubbelsidig hållplats på Borrebodagatan i anslutning till Torstorpsgatan och Industrigatan som ska tillgänglighetsanpassas.
I Älgarås är det en hållplats vid vändslingan vid Tivedsvägen som ska tillgänglighetsanpassas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen
______________________________________________________

Expedieras till:
(Teknisk chef Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Projektledare Johan Bengtsson)
(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 111

TN 2014/252

Finansiering för byggnation av gång- och cykelväg utmed Torstorpsgatan i Töreboda
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden avsätter 500 tkr till investeringen inom gatuavdelningens beslutade ram
om 2000 tkr för gator.
Bakgrund

Torstorpsgatan är tredje etappen i utbyggnaden av gång- och cykelvägar i västra Töreboda.
Nu återstår sista sträckan för att knyta samman Industrivägen med Björkängsskolan, Centrum och Centralskolan. Sträckan är på cirka 230 meter och samfinansieras med Trafikverket.
I samband med ombyggnad av gatan är det lämpligt att byta ut belysningen till LEDbelysning samt byta sida på gatubelysningen.
I samband med ombyggnaden vill gatuavdelningen även toppbelägga Torstorpsgatan då
beläggningen är åldrad med svackor och krackeleringar.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen
______________________________________________________

Expedieras till:
(Teknisk chef Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Projektledare Johan Bengtsson)
(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 16

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 112

TN 2014/253

Begäran om igångsättningstillstånd för gatuombyggnad av Kröningsbergsvägen i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstillstånd för gatuombyggnad på Kröningsbergsvägen.
Bakgrund

I samband med återställning efter VA-sanering behöver även upprustning eller ombyggnad
av gångbanor på Kröningsbergsvägen ske.
Gångbanorna är smala och i dåligt skick vilket får till följd att de inte används.
Gatuavdelningen förslag är att bredda västra gångbanan till 2 m samt att ta bort östra gångbanan och ersätta den med motveck. På detta vis skapas en gångbana som kan användas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad)
(Teknisk chef Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Projektledare Johan Bengtsson)
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 113

TN 2014/254

Parkeringsavgifter i Mariestads centrum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta att parkering ska
vara avgiftsfri på lördagar och de första 30 minuterna måndag-fredag samt i övrigt behålla
nuvarande parkeringsavgift på 10 kr/timma.
Bakgrund

I Mariestads stadskärna är parkeringsplatserna avgiftsbelagda för att öka cirkulationen på
parkeringsplatserna, vilket torde främja tillgänglighet och handel. Avgifterna ska också bidra
till att finansiera underhåll och anläggning av parkeringsplatser.
Under sommaren 2013 genomfördes en provperiod med helt avgiftsfri parkering på lördagar samt 30 minuter avgiftsfri parkering på vardagar, måndag-fredag. Den prov-period som
genomförts anses positiv och bör därmed permanentas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunfullmäktige Mariestad)
(Teknisk chef Åke Lindström)
(Gatuchef Matz Hasselbom)
(Trafikingenjör Eva Berdenius)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 18

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 114

TN 2014/255

Omfördelning av investeringsmedel samt äskande av investeringsmedel till omdimensionering av dagvattenledning i Björnslyckevägen
i Lugnås
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 1 000 000 kronor från beslutad ram.
Tekniska nämnden äskar ytterligare 2 000 000 kronor av kommunstyrelsen till omdimensionering av dagvattenledning samt byte av spill- och dricksvattenledningar i Björnslyckevägen, Lugnås.
Bakgrund

På Björnslyckevägen finns ett dagvattendike som skär genom en fastighet och hindrar fastighetsägaren (Nimbus) från utbyggnad. För att möjliggöra bortledning av dagvattnet i dagvattenledningen, som finns i gatan måste denne dimensioneras upp. På så sätt blir diket
överflödigt och kan byggas bort. Området har även varit drabbat av översvämningsproblem. Efter sedvanlig utredning har det visat sig att spill- och dricksvattenledningarna på
aktuell sträcka är i dåligt skick och byts ut i samband med arbetet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)
(Teknisk chef Åke Lindström)
(VA-chef Michael Nordin)
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 19

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 115

TN 2014/255

Begäran om igångsättningstillstånd för omdimensionering av dagvattenledningar i Björnslyckevägen i Lugnås
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstillstånd till projektet omdimensionering av dagvattenledning samt byte av spill- och dricksvattenledningar i Björnslyckevägen, Lugnås.
Bakgrund

På Björnslyckevägen finns ett dagvattendike som skär genom en fastighet och hindrar fastighetsägaren (Nimbus) från utbyggnad. För att möjliggöra bortledning av dagvattnet i dagvattenledningen, som finns i gatan måste denne dimensioneras upp. På så sätt blir diket
överflödigt och kan byggas bort. Området har även varit drabbat av översvämningsproblem. Efter sedvanlig utredning har det visat sig att spill- och dricksvattenledningarna på
aktuell sträcka är i dåligt skick och byts ut i samband med arbetet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/VA-avdelningen
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad)
(Teknisk chef Åke Lindström)
(VA-chef Michael Nordin)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 20

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 116

TN 2014/139

Yttrande på samrådsremiss för detaljplan för Gastorp 6.1 m.fl. Töreboda kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Arbetsutskottet beslutar yttra sig enligt upprättat underlag från VA-avdelningen och Gatuavdelningen. I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra.
Bakgrund

Töreboda kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för Gastorp 6.1 m.fl.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Planen syftar till att överföra mark från parkmark till kvartersmark för bostäder.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen
Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Töreboda
VA-avdelningen
Gatuavdelning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 21

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 117

TN 2014/140

Yttrande på samrådsremiss för detaljplan för Töreshov sportpark
Töreboda kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Arbetsutskottet beslutar yttra sig enligt upprättat underlag från VA-avdelningen. I övrigt har
arbetsutskottet inget att erinra.
Bakgrund

Töreboda kommun har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för Töreshov Sportpark.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Planen syftar till att möjliggöra en succesiv utveckling av Töreshovs Sportpark för sport och
idrott.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/VA-avdelningen
Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Gatuavdelningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Töreboda
VA-avdelningen
Gatuavdelning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 22

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 118

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
takbyte på Marieholmsskolan.
(Dnr TN 2014/153)
2. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
byte av takpapp på Vadsboskolan.
(Dnr TN 2014/154)
3. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
komplettering av stolpbelysning vid Sikelvingens förskola.
(Dnr TN 2014/155)
4. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
anpassning av byggnader – dusch/wc utrymme på Sandbäcksvägen.
(Dnr TN 2014/156)
5. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
anpassning av byggnader – passagesystem på Ullerås äldreboende.
(Dnr TN 2014/157)
6. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
underhåll på ismaskiner.
(Dnr TN 2014/158)
7. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
inköp av dressmaskin för sand och gummigranulat.
(Dnr TN 2014/159)
8. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
utbyggnad av kanslibyggnad på Brunnsberg
(Dnr TN 2014/160)
9. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
byte av golv i Vadsbohallen.
(Dnr TN 2014/161)
10. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
Mariaskolan etapp 3.
(Dnr TN 2013/101)
11. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
renovering av tre tennisbanor i Gärdesparken, etapp 1.
(Dnr TN 2014/74)
12. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om finansiering av renovering av tre tennisbanor i Gärdesparken etapp 1.
(Dnr TN 2014/74)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-23

Sida 23

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 118 (forts.)

13. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om finansiering av bryggdäck utmed Norra
kajen vi kvarteret Bojen.
(Dnr TN 2014/35)
14. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
att anlägga bryggdäck utmed Norra kajen vid kvarteret Bojen.
(Dnr TN 2014/35)
15. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om finansiering av renovering av Ekuddens
utebad.
(Dnr TN 2013/173)
16. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
renovering av Ekuddens utebad.
(Dnr TN 2013/173)
17. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om finansiering av återställande av Granatens
förskola till bostadsrättslägenheter.
(Dnr TN 2014/76)
18. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
återställande av Granatens förskola till bostadsrättslägenheter.
(Dnr TN 2014/76)
19. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om finansiering av offentlig toalett i Stadsparken.
(Dnr TN 2014/75)
20. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
byggnation av offentlig toalett i Stadsparken.
(Dnr TN 2014/75)
21. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om igångsättningstillstånd för
åtgärder som finansieras via riktat fastighetsunderhåll åren 2014-2016.
(Dnr TN 2014/79)
22. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om prioriteringav medel för
riktat fastighetsunderhåll åren 2014-2016.
(Dnr TN 2014/79)
23. Från kommunstyrelsen i Mariestad beslut om anläggande av temalekplats i Stadsparken,
Mariestad centralort.
(Dnr TN 2014/163)
24. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslut om omgestaltning av Esplanaden.
(Dnr TN 2014/164)
25. Från kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslut om uppföljning av tre medborgarmöten. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för handläggning.
(Dnr TN 2014/221)
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 119

Aktuell information
__________________________________________________________________________________________________________________________

Följande aktuell information lämnades på sammanträdet:

-

Dom gällande bryggdäck i Norra kajen i Mariestad.
Ansökan om bidrag för asfaltering av Åsenvägen.
Tekniska nämndens presidium kallat till kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad
den 7 maj.
Dialogdag i Töreboda 23 april.
Budgetdag i Mariestad 23 april.
Budgetberedning i Gullspång 6 maj.
Tekniska nämndens sommaravslutning.
Eventuell rekrytering av projektledare till gatuavdelningen och fastighetsavdelningen.

______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 120

Uppdrag från arbetsutskottet till verksamhet teknik
__________________________________________________________________________________________________________________________

Föredragningar av projekt

Vid uppstart av större projekt ska verksamhet tekniks tjänstmän närvara på tekniska nämndens sammanträde och föredraga ärendet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tjänstemän, Verksamhet Teknik
Mätning av kostnadseffektivitet

Verksamhet teknik får i uppdrag att ta fram en nyckeltalsbaserad modell för intern jämförelse av kostnadseffektivitet mellan åren inom nämndens ansvarsområde.
______________________________________________________

Expedieras till:
Teknisk chef Åke Lindström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
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Anslagsdatum

2014-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet Teknik

Underskrift

Anslag tas ner

2014-05-19
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Ewa Sallova
___________________________________________________________________________________________________________

