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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, tisdagen den 7 juni 2022 kl 14:00-16.00 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Suzanne Gunnarsson Michaelsen (S)2:e vice ordförande  
Nils Farken (S) tjänstgörande ledamot  
Lars-Åke Bergman (S)    tjänstgörande ersättare 
Jan-Erik Sandegren (M) tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Pia Svartén controller §§ 90-92  
Amanda Haglind  VA-chef § 93 
Simon Ravik gatuchef §§ 94-97 
Fernando Cruz del Aguila trafikingenjör § 94-95  
Johan Myhrman teknisk chef  
Ylva Grönlund  sekreterare (på distans) 

Justerare Nils Farken 

Justeringens plats och tid Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 89-101 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Nils Farken  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-06-07 

Anslagsdatum 2022-06-08 Anslaget tas ner 2022-06-29 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 89                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Arbetsutskottets beslut 

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

Tnau § 90                                                   Dnr 2022/00174  

T1 - Åtgärdsplan gällande driftbudget 2022, Mariestads 
kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag för åtgärdsplan.  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att redovisa 
gällande underhållsbudget (främst för fastighetsavdelningen) för Mariestads kommun 
enligt ram. Uppdraget redovisas på tekniska nämndens sammanträde den 14 juni 
2022.   

Bakgrund 

Med anledning av att tekniska nämnden i rapporteringen för tertial 1 redovisade en 
årsprognos som påvisar ett budgetöverskridande med 560 tkr för den 
skattefinansierade delen av verksamheten gav nämnden på sammanträdet 2022-05-24 
verksamhet teknik i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att nå en budget i 
balans.  

Verksamhet teknik har analyserat och upprättat ett förslag till åtgärder för budget i 
balans, se bilaga Åtgärdsplan Mariestad 2022.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur ekonomiska dimensionen. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.  
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att arbetsutskottet ger verksamhet 
teknik i uppdrag att redovisa gällande underhållsbudget (främst för 
fastighetsavdelningen) för Mariestads kommun enligt ram. Uppdraget redovisas på 
tekniska nämndens sammanträde den 14 juni 2022. 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniska chefens förslag samt eget 
tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslagen.        

 

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-05-31 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2022-05-30  

Åtgärdsplan Mariestad 2022        

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Controller Pia Svartén) 
(Teknisk chef Johan Myhrman)    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 91                                                   Dnr 2022/00176  

T1 - Åtgärdsplan gällande driftbudget 2022, Töreboda kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag för åtgärdsplan. 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att redovisa 
gällande underhållsbudget (främst för fastighetsavdelningen) för Töreboda kommun 
enligt ram. Uppdraget redovisas på tekniska nämndens sammanträde den 14 juni 
2022.    

Bakgrund 

Med anledning av att tekniska nämnden i rapporteringen för tertial 1 redovisade en 
årsprognos som påvisar ett budgetöverskridande med 1 040 tkr för den 
skattefinansierade delen av verksamheten gav nämnden på sammanträdet 2022-05-24 
verksamhet teknik i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att nå en budget i 
balans.  

Verksamhet teknik har analyserat och upprättat ett förslag till åtgärder för budget i 
balans, se bilaga Åtgärdsplan Töreboda 2022. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur ekonomiska dimensionen. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.    
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att arbetsutskottet ger verksamhet 
teknik i uppdrag att redovisa gällande underhållsbudget (främst för 
fastighetsavdelningen) för Töreboda kommun enligt ram. Uppdraget redovisas på 
tekniska nämndens sammanträde den 14 juni 2022. 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniska chefens förslag samt eget 
tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslagen.       

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-05-31 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2022-05-30  

Åtgärdsplan Töreboda 2022      

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Controller Pia Svartén) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 92                                                   Dnr 2022/00178  

T1 - Åtgärdsplan gällande driftbudget 2022, Gullspångs 
kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag för åtgärdsplan.  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att redovisa 
gällande underhållsbudget (främst för fastighetsavdelningen) för Gullspångs 
kommun enligt ram. Uppdraget redovisas på tekniska nämndens sammanträde den 
14 juni 2022.   

Bakgrund 

Med anledning av att tekniska nämnden i rapporteringen för tertial 1 redovisade en 
årsprognos som påvisar ett budgetöverskridande med 420 tkr för den 
skattefinansierade delen av verksamheten gav nämnden på sammanträdet 2022-05-24 
verksamhet teknik i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att nå en budget i 
balans.  

Verksamhet teknik har analyserat och upprättat ett förslag till åtgärder för budget i 
balans, se bilaga Åtgärdsplan Gullspång 2022. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur ekonomiska dimensionen. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.    
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att arbetsutskottet ger verksamhet 
teknik i uppdrag att redovisa gällande underhållsbudget (främst för 
fastighetsavdelningen) för Gullspångs kommun enligt ram. Uppdraget redovisas på 
tekniska nämndens sammanträde den 14 juni 2022. 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniska chefens förslag samt eget 
tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslagen.       

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-05-31 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2022-05-30  

Åtgärdsplan Gullspång 2022        

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Controller Pia Svartén) 
(Teknisk chef Johan Myhrman)     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 93                                                   Dnr 2022/00149  

Omdisponering investeringsmedel 2022 VA Töreboda 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 1 400 tkr till projekt Förnyelse ledningsnät. 
Finansiering sker genom 2022 års VA-investeringsram.   

Bakgrund 

År 2022 har tekniska nämnden tilldelats 16 500 tkr (inklusive 1 000 tkr 
ombudgeterade medel) i VA-investeringsram där 12 500 tkr avsätts för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-
plan 2020-2030. 4 000 tkr avsätts för VA-investeringar i det nya 
exploateringsområdet Lerlyckan. 

Verksamhet teknik föreslår en tilldelning av investeringsmedel enligt följande: 

- 1 400 tkr till projekt Förnyelse ledningsnät, VA-sanering Kungsgatan. 
Gatuavdelningen ska genomföra åtgärder på Kungsgatan, vattenledningen i 
berört område behöver bytas vilket bör genomföras inför gatuarbeten.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Reinvestering i befintlig VA-struktur är det mest kostnadseffektiva metoden för att 
tillse tillfredsställande leverans av kommunala vattentjänster även i framtiden. 
Investeringskostnaderna ryms inom tilldelad VA-investeringsram 2022.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Att investeringar genomförs i kommunala VA-anläggningar för att säkerställa säkra 
vattentjänster medför minskad miljöpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Reinvestering i VA-verksamheten för att säkerställa fortsatt god leverns av VA-
tjänster är positivt ur social dimension då medborgare i mindre omfattning drabbas 
av leveransstopp.   
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-05-31 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Omdisponering 
investeringsmedel 2022 VA Töreboda 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram         

 

 

Expedierats till: 
(Controller Camilla Källerman) 
(VA-chef Amanda Haglind) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 94                                                   Dnr 2022/00171  

Medborgarförslag om att anlägga farthinder på Stallgatan, 
Töreboda 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår till kommunfullmäktige i Töreboda att avslå 
medborgarförslaget om att anlägga farthinder på Stallgatan i Töreboda.   

Bakgrund 

En invånare i Töreboda har lämnat in ett medborgarförslag i vilket det föreslås att 
det ska anläggas farthinder på Stallgatan för att undvika olyckor. Invånaren motiverar 
förslaget utifrån bristen på efterlevnad av hastighetsbegränsningen 30 km/tim på en 
del av Stallgatan. Kommunfullmäktige i Töreboda har lämnat medborgarförslaget till 
verksamhet teknik för beredning. (Kf § 38/22) 

Nulägesanalys och problembeskrivning 

På Stallgatan där 30 km/tim råder finns trafiköar på två ställen. Trafiköar används 
inom trafiksäkerhet som hastighetsdämpande åtgärd. Dessa fysiska åtgärder på 
Stallgatan påvisar att ett försök för att lösa hastighetsproblematiken på Stallgatan har 
gjorts tidigare. 

Problematiken som beskrivs i medborgarförslaget kan analyseras utifrån två aspekter 
på trafiksituationen på Stallgatan. Aspekterna berör dels längden av sträckan där 
hastighetsregleringen 30 km/tim gäller och dels vad som pågår i närområdet av 
Stallgatan.  

Delen av Stallgatan som är hastighetsreglerad 30 km/tim går mellan en kurv- och 
raksträckor och är cirka 680 meter lång. Längden av sträckan påverkar efterlevnad av 
skyltad hastighet som i kombination med bra sikt i stor utsträckning av sträckan ökar 
risken för fortkörning till följd. Problematiken med höga hastigheter än skyltad trots 
att åtgärder har vidtagits tidigare som i detta fall är ett polisiärt ärende. 

Den andra aspekten avser området där Stallgatan ligger. Området kring Stallgatan 
utvecklas fortfarande med byggnationer av bostäder. Denna situation gör att 
byggmaskiner och eventuella lastbilar förekommer på den berörda sträckan på 
Stallgatan sett som matargata till området.  

Den senaste aspekten gör att farthinder i form av gupp, upphöjda passager eller 
dylikt anses inte vara lämpliga på Stallgatan i dagsläget. Men några åtgärder som kan 
öka efterlevnaden av 30 km/tim på sträckan kan vara angelägna. 

- Vägmärket 30 km/tim vid norra infarten på Stallgatan ersätts med ett nytt 
vägmärke (Kartbild, bild 1). 
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- Målning av 30-symbol på körbanan på platserna som anges i kartbilden skulle 
fungera som en uppmärksamhetshöjande åtgärd. 

- Byte av de befintliga trafiköarna mot nya på samma gatusektion. 

- Sidoförskjutning (Kartbild, Bild 3) vid den befintliga gång- och cykelvägen 
vid korsningen Stallgatan/Harvgatan. 

Slutsatsen från trafikutredningen 

Med utgångspunkt i de beskrivna aspekterna om trafiksituationen på Stallgatan anser 
verksamhet teknik att medborgarförslaget om att anlägga farthinder på Stallgatan 
avslås.  Att anlägga farthinder som innebär någon typ av nivåskillnad på körbanan är 
inte lämplig på Stallgatan i dagsläget. En sådan åtgärd kan övervägas i framtiden när 
bostadsområdet kring Stallgatan har fått sin färdiga utformning enligt detaljplanen för 
del av Gastorp 6:1. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tekniska förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
ekonomisk dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Tekniska förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Tekniska förvaltningen anser att framkomligheten för biltrafik på Stallgatan bör inte 
påverkas negativt genom att anlägga farthinder i form av nivåskillnader på körbanan. 
Att bibehålla en lagom framkomlighet för biltrafik på Stallgatan skulle resultera i en 
bättre fördelning av trafikflödet i området som i sin tur förebygger en ovanlig ökning 
av biltrafik på de närliggande gatorna.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-05-31 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2022-05-24. 

Kartbild med förslagen på platser där rekommenderade åtgärder kan vidtas.         

Expedierats till: 
(Trafikingenjör Fernando Cruz del Aguila) 
(Gatuchef Simon Ravik) 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 95                                                   Dnr 2022/00240  

Förslag om lokal trafikföreskrift om ny hastighetsbegränsning på 
Södra vägen i Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 15 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) att sänka bashastigheten till 30 km/tim på 
Södra vägen vid Kronoparkens förskola i Mariestad.   

Bakgrund 

Det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet antagen av kommunfullmäktige 2018 
stödjer det trafiksäkerhetsarbete för ökad trafiksäkerhet i MTG-kommunerna. 
Förslaget att sänka bashastigheten till 30 km/tim är i linje med 
trafiksäkerhetsstrategin att reglera hastigheter vid alla skolor och förskolor som ligger 
i direkt eller nära anslutning till bilvägar. 

Hastighetsbegränsningarna ska vara 30 km/tim vid skolor och 30 km/tim vardagar 
7-17 vid förskolor. Idag råder bashastigheten 50 km/tim på Södra vägen vid 
Kronoparkens förskola.  

Polismyndigheten har givits möjlighet att yttra sig över förslaget om lokala 
trafikföreskrifter 1493 2022:00007. De har meddelat att de inte har något att erinra 
mot bilagt förslag till lokala trafikföreskrifter. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltning teknik har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Hastighet är direkt kopplad till vägbuller. Lägre hastigheter innebär också mindre 
buller vilket påverkar närmiljö både vid förskolan och för boende i anslutning till 
åtgärden.  

Bedömning ur social dimension 

För att minska risken för att dö eller skadas allvarligt i trafiken är hastigheten 
avgörande. En minskning av hastigheten medför dels att olyckor kan undvikas och 
dels att skadeföljden blir mindre allvarlig (Trafiksäkerhetsprogram sid. 6 om 
hastighetens betydelse).  
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-05-31 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2022-05-23 

Förslag om lokala trafikföreskrifter om hastighet på Södra vägen (1493 2022:00007), i 
Mariestad 

Yttrandet från Polisregion Väst LPO Ö Skaraborg (Diarienr A280.778/2022)     

 

 

Expedierats till: 
(Trafikingenjör Fernando Cruz del Aguila) 
(Gatuchef Simon Ravik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 96                                                   Dnr 2016/00685  

Översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Mariestads 
kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till Lokala ordningsföreskrifter och 
överlämnar dem till kommunfullmäktige för antagande.  

De reviderade ordningsföreskrifterna föreslås gälla från och med 2022-10-01.   

Bakgrund 

Den 24 februari 2020 antog kommunfullmäktige, efter ett revideringsarbete, nya 
lokala ordningsföreskrifter för Mariestads kommun. Beslutet innebar att vissa 
bestämmelser lades till medan andra ändrades eller behöll sin tidigare utformning.  

Enligt 3 kap. 13 § Ordningslagen (1993:1617) ska en kommuns beslut att anta, ändra 
eller upphäva föreskrifter ska omedelbart anmälas till Länsstyrelsen som därefter har 
att pröva om föreskrifterna strider mot nämnda lag. Om så är fallet kan Länsstyrelsen 
besluta att upphäva föreskrifterna i fråga. 

Kommunfullmäktiges beslut anmäldes aldrig till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Den administrativa enheten uppmärksammades på detta den 20 januari 2022 och 
anmälde, med Länsstyrelsens godkännande, föreskrifterna till myndigheten den 25 
januari 2022.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 15 februari 2022 att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut att anta 11 b och 19 §§ samt ändra 17 § i de lokala 
ordningsföreskrifterna för Mariestads kommun. Gällande övriga tillägg och ändringar 
hade myndigheten inget att invända. 

De paragrafer Länsstyrelsen beslutade att upphäva reglerar tillstånd till 
högtalarutsändning på Nya Torget i samband med valrörelse (11 b §), upplockning 
efter hundar (17 §) samt tillstånd för att använda pyrotekniska varor (19 §). 

Tekniska förvaltningen föreslår att nedanstående paragrafer justeras enligt följande: 

§ 11 b Paragrafen stryks (då den strider mot ordningslagen) 
 
§ 17 Föroreningar efter hund ska plockas upp inom centrumområdet som  
  är markerat på bilagd karta, samt på offentlig plats i alla  
  bostadsområden som är belägna inom detaljplanerat område. 
 
§ 20 Att polistillstånd krävs alltid för användning av fyrverkerier och andra  
 pyrotekniska varor i centrala Mariestads, inom centrumområdet som  
  är markerat på bilagd karta, med undantag för nyårsafton från kl. 23:00  
  och två timmar framåt.  
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 Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom ett avstånd  
  av 100 meter från Mariestads sjukhus och samtliga äldre- och  
  omsorgsboenden inom kommunen.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-05-31 

Tjänsteskrivelse upprättad av Simon Ravik, Gatuchef, 2022-05-25. 

Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter, inklusive kartbilaga, avseende 
paragraf 11 b, 17 och 19, daterat 2022-05-25. 

Länsstyrelsens beslut.    

 

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
(Gatuchef Simon Ravik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 97                                                   Dnr 2021/00409  

Medborgarförslag om uppsamlingsplats för trädgårdsavfall i 
Sjötorp 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget i enlighet med Avfall och 
Återvinning Skaraborgs (AÅS) remissyttrande daterat 2022-05-23.     

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska upprätta en 
upphämtningsplats för trädgårdsavfall i Sjötorp. Förslagsgivaren skriver i sitt förslag 
att det vore lämpligt med en lokal uppsamlingsplats ur miljösynpunkt då resorna till 
Bångahagens återvinningsstation i Mariestad skulle minska.   

Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. (Kf § 87/21) 

Ansvaret för insamling av trädgårdsavfall från hushåll ligger hos Avfall och 
Återvinning Skaraborg (AÅS). Mariestads kommun har därför begärt yttrande 
gällande uppsamlingsplats för trädgårdsavfall i Sjötorp från Avfall och Återvinning 
Skaraborg.  

Enligt AÅS är sorteringskvalité otillräcklig och försvårar ett verkligt resursutnyttjande 
av avfall varför insamling av trädgårdsavfall via obevakade containrar bedöms vara 
mindre lämpligt ur kvalitetssynpunkt. För närvarande samlas därför trädgårdsavfallet 
in på bemannade återvinningscentraler, såsom till exempel på Bångahagens ÅVC i 
Mariestad.  

Samma frågeställning inkom till Mariestads kommun 2018 då förslaget avslogs.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förslaget påverkar inte ur ekonomisk dimension då ansvaret för avfall ligger hos 
AÅS.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Förslaget bedöms enligt yttrande från AÅS inte påverka ur miljömässig dimension då 
sorteringskvalitén är otillräcklig och försvårar ett verkligt resursutnyttjande.  

Bedömning ur social dimension 

Förslaget bedöms inte påverka ur social dimension.   

      



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Sida 19 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-05-31 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2022-05-27 

Yttrande från AÅS 2022-05-23 

     

 

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad för anmälan) 
(Förslagsställaren) 
(Gatuchef Simon Ravik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 98                                                   Dnr 2022/00239  

Delegering av beslutanderätt under semesterperioden 
sommaren 2022 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) 
delegation att under semesterperioden 15 juni till 20 september 2022 avge 
remissyttranden på detaljplaner å tekniska nämndens vägnar.   

Presidiet ska få ta del av handlingar för remisser innan beslut fattas. 

Eventuella beslut rapporteras till tekniska nämndens sammanträde i september.     

Bakgrund 

Då tekniska nämndens arbetsutskott inte har något sammanträde förrän i september 
ger arbetsutskottet ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) delegation att under 
semesterperioden 15 juni till 20 september 2022 avge remissyttranden på detaljplaner 
å tekniska nämndens vägnar.    

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att perioden ändras från ”15 juni till 
31 augusti 2022” till ”15 juni till 20 september 2022”.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniska chefens förslag samt eget 
ändringsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslagen.      

Underlag för beslut 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-05-31, Delegering av beslutanderätt 
under semesterperioden sommaren 2022.     

    

 

 

Expedierats till: 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 99                                                   Dnr 2022/00003  

Handlingar att anmäla 2022 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.      

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till tekniska nämndens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.  

Töreboda 

KS 2022 § 132 Skötsel och finansiering av friluftsbaden i Töreboda kommun      
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 100                                                   Dnr 2022/00005  

Uppdrag till tekniske chefen 2022 
  

Arbetsutskottets beslut 

Det ges inga uppdrag till tekniske chefen på dagens sammanträde.   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 101                                                   Dnr 2022/00004  

Aktuell information 2022 
  

Återkoppling Hassle IPs tennisbanor 

Teknisk chef ger återkoppling, på uppdrag av ordförande Sven-Inge Erikssons (KD), om 
status gällande asfaltering av Hassle IPs tennisbanor.  

Status hyresavtal 

Tekniske chefen återkopplar, på uppdrag av ordförande Sven-Inge Eriksson (KD), om 
status gällande specifika hyresavtal.  

Coronastöd för bowlinghallen Mariestad 

Teknisk chef kommer att ge återkoppling på Sven-Inge Erikssons (KD) fråga om status för 
ärendet om coronastöd till bowlinghallen i Mariestad på tekniska nämndens sammanträde 
den 14 juni 2022.  

Status Ullervad elljusspår 

Teknisk chef kommer att ge återkoppling på Nils Farkens (S) fråga om status för 
åtgärdande av Ullervads elljusspår på tekniska nämndens sammanträde den 14 juni 2022.  

Dialogmöte Töreboda 7 juni 2022 

Teknisk chef ger återkoppling, på uppdrag av ordförande Sven-Inge Erikssons (KD), om 
de ärenden som diskuterades på dialogmöte i Töreboda 7 juni 2022.  

Dialogmöte Mariestad och Gullspång 8 juni 2022 

Teknisk chef ger återkoppling, på uppdrag av ordförande Sven-Inge Erikssons (KD), om 
de ärenden som kommer att diskuteras på dialogmöte i Mariestad och Gullspång 8 juni 
2022.  
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