
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Hovden, tisdagen den 16 november 2021 kl 14:00-16.30 
 

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

Övriga deltagare Sofia Glimmervik  controller § 186-189 
Emma Wiik  t f gatuchef §§ 190-192 
Ingalill Lindblad handläggare § 193 
Joakim Halaby fastighetsförvaltare § 193 
Johan Melander  fastighetsförvaltare § 196 
Anders Sjöholm  fastighetschef §§ 194-195 
Johan Myhrman teknisk chef  
Ylva Grönlund  sekreterare  
 

Justerare Johan Jakobsson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 185-200 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Johan Jakobsson  
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Sammanträdesdatum 

Anslagsdatum 2021-12-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

2021-11-16 

2021-11-19 Anslaget tas ner 

Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 

Ylva Grönlund 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 185                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Arbetsutskottets beslut 

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

Tnau § 186                                                   Dnr 2021/00394  

Reviderat förslag till fördelning av rambudgeten för år 2022 
avseende verksamhet teknik i Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2022 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun i enlighet med reviderat förslag.    

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde den 26 oktober 2021 fattade nämnden beslut 
(Tn § 2021/00394) att fördela rambudget enligt upprättat förslag för år 2022 
avseende verksamhet teknik i Mariestads kommun.  

Då fördelning av rambudget för år 2022 nu har reviderats lyfter verksamhet teknik 
det reviderade förslaget till tekniska nämnden för beslut.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-11-03  

Reviderat förslag till fördelning av rambudget för år 2022 avseende verksamhet 
teknik i Mariestads kommun    

Mål och internbudget 2022 (MTG – tekniska nämnden)     

 

 

Expedierats till: 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Kommunstyrelsen i Mariestad (genom ekonomichefen)) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 187                                                   Dnr 2021/00395  

Fördelning av rambudgeten för år 2022 avseende verksamhet 
teknik i Töreboda kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2022 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun i enlighet med upprättat förslag.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2022 avseende 
verksamhet teknik i Töreboda kommun.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-11-03 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2022 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun.      

 

 

Expedierats till: 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Töreboda kommun) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 188                                                   Dnr 2021/00396  

Fördelning av rambudgeten för år 2022 avseende verksamhet 
teknik i Gullspångs kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2022 avseende verksamhet teknik i 
Gullspång kommun i enlighet med upprättat förslag.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2022 avseende 
verksamhet teknik i Gullspång kommun.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-03 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-11-03 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2022 avseende verksamhet teknik i 
Gullspång kommun.     

 

 

 

Expedierats till: 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Gullspångs kommun) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 189                                                   Dnr 2021/00445  

Justering av budgetram investeringar 2021, Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen.    

Bakgrund 

Mariestads kommun har initierat ett nytt arbetssätt kring ombudgeteringar, justering 
av budgetram 2021. Tidigare års ombudgeteringar har utgått från årsbokslutet vilket 
har bidragit till att de ekonomiska ombudgeteringsmedlen tillförts efter beslut som 
fattats runt månaderna mars-april. 

Underlag ”Förslag till justering av budgetram investeringar 2021” redovisas på 
tekniska nämndens sammanträde den 23 november och överlämnas till 
kommunfullmäktige för justering av budgetmedel 2021. Beslut till ekonomiska medel 
kommer därmed kunna fastställas tidigare vilket skapar goda 
planeringsförutsättningar för verksamheten.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2021-11-03, Justering av budgetram 
investeringar 2021 

Förslag till justering av budgetram investeringar 2021.    

 

 

 

Expedierats till: 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 190                                                   Dnr 2021/00436  

Sammanställning av strandbadprover sommaren 2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen.   

Bakgrund 

Inför badsäsongen 2021 tog verksamhet teknik fram ett provtagningsschema för 
badplatserna. Synlab är anlitade för att ta prover och omprover ute på badplatserna. 

Provtagningsprogrammet för 2021 är det samma som för 2020. Sammantaget tar vi 
prover på 14 badplatser.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av T f gatuchef Emma Wiik 2021-11-04 

Sammanställning av strandbadprover sommaren 2021     

 

 

 

Expedierats till: 
(Tf gatuchef Emma Wiik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 191                                                   Dnr 2021/00437  

Parkeringsövervakning i Töreboda kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutar 
enligt förordat alternativ 1, det vill säga kommunal parkeringsövervakning. 

Parkeringsövervakningen finansieras genom ett tilläggsanslag på 80 tkr i 2022 års 
driftsbudget.   

Bakgrund 

Verksamhet tekniks gatuavdelning tar ofta emot klagomål och önskemål från 
medborgare om att införa parkeringsövervakning i Töreboda kommun då det är 
stora problem med felparkerade fordon och framkomlighet på gatorna i kommunen. 
Många synpunkter har även kommit in om att handikappsparkeringar är ockuperade 
av bilar utan tillstånd. Polisen har vissa torsdagar uppmärksammat detta och bötfällt 
bilar på handikappsplatser vid torget då de är på plats med sitt mobila kontor.  

Vid beläggningsarbeten och daglig gatudrift är det svårt att få gatorna rena från bilar 
då verksamhet teknik inte har någon möjlighet att skriva en parkeringsanmärkning 
och inte heller möjlighet att flytta fordonen som står i vägen för arbetena. Endast 
skyltning respekteras inte och leder inte till någon konsekvens. Detta gör att arbeten 
försenas och får en ökad kostnad då man inte kan utföra projekten enligt plan.  

Även miljö- och byggavdelningen har stött på problem vid försvårandet av att flytta 
övergivna bilar på tex vattenskyddsområdet, då parkeringsövervakningen inte kan 
lägga en anmärkning inför fordonsflytt.  

Synpunkterna inkommer via telefon och felanmälansystem. 

Alternativ 1 

Verksamhet teknik bedömer att en övervakning på ca 2 timmar/vecka (2 
parkeringsövervakare, 2 timmar/vecka) inklusive resor 
och skrotbilshantering är lagom nivå för Töreboda kommun där fokus bör vara på de 
centrala delarna av Töreboda tätort. 

Vid ett införande av parkeringsövervakning uppkommer dels engångskostnader 
vid uppstarten och sedan kostnad för själva övervakningen. De engångskostnader 
som uppstår är komplettering av vägmärken. Ett eventuellt införande av 
parkeringsövervakning innebär intäkter i form av felparkeringsavgifter, men målet 
med parkeringsövervakning är att de flesta ska göra rätt och att 
parkeringsövervakningen ska bidra till detta utan att parkeringsböter behöver skivas 
mer än nödvändigt.   
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Följande kostnader beräknas för att införa parkeringsövervakning enligt förslag 
ovan:   

- Parkeringsövervakning 4 timmar/vecka (2 parkeringsövervakare, 2 
timmar/vecka), 1776 kr/vecka.  

- Engångskostnad för komplettering av vägmärken, 5 tkr.  

De kostnader som uppkommer vid uppstarten bedöms rymmas inom 
gatuavdelningens driftbudget medan kostnaden för övervakningen bör finansieras via 
tilläggsanslag om 80 tkr/år.  

Alternativ 2 

Verksamhet teknik föreslår en övervakning på 4 timmar/månad (2 
parkeringsövervakare, 2 timmar) inkl. resor och skrotbilshantering i 
Töreboda kommun. Övervakningen sker vid behov för att kunna flytta på fordon 
eller ge parkeringsanmärkning till fordon som står felparkerade.  

- Alternativ 2 beräknas kosta 25 tkr / år. 

För att upprätthålla god tillgänglighet och trafiksäkerhet i Töreboda föreslår 
verksamhet teknik att parkeringsövervakning införs i Töreboda kommun enligt 
alternativ 1.   

Behandling på sammanträdet 

Johan Jakobsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.      

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-11-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuavdelningen 2021-11-04 Parkeringsövervakning i 
Töreboda Kommun 

Utdrag från Infra Control på ärenden om felparkerade fordon 2020 + 2021     

 

 

 

Expedierats till: 
(Tf gatuchef Emma Wiik) 
(Töreboda kommun) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 192                                                   Dnr 2021/00410  

Medborgarförslag om vassröjning Sandviken 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget om röjning av vass vid 
Sandvikens badplats ska anses vara besvarat med hänvisning till att åtgärden ingår i 
den årliga skötseln av badstränder i Mariestads kommun.    

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska röja vass vid 
Sandvikens badplats. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för 
beredning och beslut. (Kf § 87/21) 

Verksamhet teknik har i uppdrag att sköta badplatserna i Mariestads kommun. Att 
röja vass vid badplatserna ingår i den årliga skötseln. Verksamhet teknik kommer 
inför sommaren 2022 se över behovet av att röja mer vass vid Sandvikens badplats i 
Mariestad. Finansiering av röjning av vass vid Sandvikens badplats finansieras inom 
befintlig ram för drift av badstränder.       

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef Emma Wiik 

Medborgarförslag om vassröjning vid Sandviken 

Kf § 87/21     

 

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad (anmälan)) 
(Tf gatuchef Emma Wiik) 
(Förslagsställaren) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 193                                                   Dnr 2021/00451  

Förfrågningsunderlag för upphandling gällande tillbyggnad av 
Restaurang Krubb, Töreboda 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att godkänna att verksamhet teknik gör 
upphandling baserad på upprättat förfrågningsunderlag gällande tillbyggnad av 
Restaurang Krubb i Töreboda. 

Paragrafen justeras direkt.     

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda har gett tekniska nämnden i uppdrag att genomföra 
tillbyggnation av restaurang Krubb i Töreboda (Ks § 13/19). 

Projektavdelningen har upprättat förfrågningsunderlag i syfte att upphandla en 
entreprenör för genomförandet. Denna upphandling omfattar ny uteservering med 
plank och en liten scen.   

Det finns avsatta medel för de åtgärder som ska genomföras under år 2021 och 2022.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektavdelning 2021-11-09 

Ks § 13/19 

Förfrågningsunderlag     

 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Projektchef Gustav Brandstedt 
Fastighetsförvaltare Joakim Halaby 
Handläggare Ingalill Lindblad 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Sida 13 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 194                                                   Dnr 2021/00380  

Yttrande om revisionsrapport gällande granskning av 
hyresdebitering inom tekniska nämnden 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till yttrande över revisionsrapport 
gällande granskning av hyresdebitering inom tekniska nämnden.  

Tekniska nämnden beslutar att överlämna yttrandet med förslag till åtgärder till 
kommunrevisionen.     

Bakgrund 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning med syfte 
att bedöma om tekniska nämnden säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig 
hyresdebiteringsprocess med tillräcklig intern kontroll.  

Kommunrevisionen behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet den 7 
september 2021 och beslutade då att skicka rapporten till tekniska nämnden med 
begäran om svar över vidtagna åtgärder med anledning av granskningens resultat.  

Revisionens bedömning är att tekniska nämndens hantering av hyresdebitering i 
huvudsak är tillräcklig, men att det finns avvikelser som behöver följas upp och 
åtgärdas. Fastighetsavdelningen är överens med revisionen i de brister som påtalas i 
rapporten, och har med anledning av detta upprättat ett förslag med åtgärder som 
kommer att vidtas. 

Åtgärderna avser främst framtagande och dokumentering av processer och styrande 
dokument såsom beskrivning av ansvarsområden och dokumentering och 
formalisering av kontrollmoment. Åtgärderna beräknas vara framtagna och 
implementerade innan årsskiftet 2021/2022.            

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-09 

Yttrande för revisionsrapport gällande intern kontroll i hyresdebiteringsprocessen 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighet 2021-10-25 

Processflöde- Upplåta Lokaler 

Fastighetsorganisation    
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Expedierats till: 
(Fastighetschef Anders Sjöholm) 
(Kommunrevisionen) 
(Förvaltare Joakim Halaby) 
(Teknisk Chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 195                                                   Dnr 2021/00280  

Struktur för samverkan mellan tekniska nämnden, 
fastighetsavdelningen och Gullspångs kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till ”Struktur för samverkan mellan 
tekniska nämnden, verksamhet tekniks fastighetsavdelning och Gullspångs 
kommun”.   

Bakgrund 

För att tydliggöra och strukturera samarbetet mellan tekniska nämnden, verksamhet 
tekniks fastighetsavdelning och Gullspångs kommun har kommunstyrelsen i 
Gullspång beslutat om ett förslag till struktur och rutin som presenterades för 
verksamhet teknik under försommaren 2021 och som parterna därefter påbörjat 
implementeringen utav. (Ks § 177/21) 

Kommunstyrelsen i Gullspång beslutade även att hemställa till tekniska nämnden per 
den 2021-06-02 (Ks § 177/21) en begäran om att tekniska nämnden fattar ett 
likvärdigt beslut. 

Förslag till rutin och struktur redovisas i bilaga ”Förslag Struktur för samverkan 
mellan tekniska nämnden, fastigheter och Gullspångs kommun”. 

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att godkänna förslag till struktur för 
samverkan mellan tekniska nämnden, verksamhet tekniks fastighetsavdelning och 
Gullspångs kommun.         

Underlag för beslut 

Fastighetschefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-10-25 

Bilaga: Förslag Struktur för samverkan mellan tekniska nämnden, fastigheter och 
Gullspångs kommun 

Bilaga: Fastighetsorganisation     

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Anders Sjöholm) 
(Förvaltare Joakim Halaby) 
(Gullspångs kommun) 
(Teknisk Chef Johan Myhrman) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 196                                                   Dnr 2021/00322  

Föreläggande RÖS Otterbäcksgården (Otterbäcken 22:2) 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar inget förslag till beslut. 

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att upprätta och 
presentera ett reviderat förslag gällande finansiering för åtgärderna för 
brandföreläggande på Otterbäcksgården. Uppdraget ska redovisas på tekniska 
nämndens sammanträde den 23 november 2021.      

Bakgrund 

Vid brandsyn av Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har det gjorts ett 
föreläggande (2021-06-30) gällande brandsäkerheten på Otterbäcken 2:22, 
Otterbäcksgården, där kooperativet Laxen bedriver sin verksamhet. De åtgärder som 
krävs för att bedriva verksamheten som utförs idag, bedöms orimligt stora i 
förhållande till fastighetens skick. Efter samtal med RÖS och besiktning på plats har 
priser på åtgärder tagits in från upphandlad ramavtalsleverantör (Runnäs Bygg). 
Åtgärder för att få bygganden godkänd av RÖS, innebär att övre plan inte får 
användas för allmänheten och det får ej bedrivas försäljning där. Ytorna får användas 
som förråd. Vidare har Vänerhamn godkänt att utrymning får ske via fastighetens 
dörrar som går mot hamnområdet. Dessa skall förses med plomberade nödbeslag. 

Kommunstyrelsen i Gullspång beslutade på sammanträde i oktober 2021 (Ks § 
291/21) att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för 
brandskyddsåtgärder på Otterbäcksgården, Otterbäcken 22:2. 
Kostnadsförslag 
Kostnaden för att åtgärda föreläggandet och få lokalen godkänd är 145 tkr enligt 
budgetpris från ramavtalsleverantör och därutöver cirka 10 procent i oförutsedda 
kostnader. Därför föreslår verksamhet teknik att 170 tkr flyttas från projekt 98436 
”Flytt av lönekontor” för att säkerställa att detta ärende kan utföras. 

Verksamhet teknik föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att ge ett 
igångsättningstillstånd under förutsättning att kostnadskalkyl och finansiering 
godkänns av kommunstyrelsen.   
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att ärendet lämnas till tekniska 
nämnden utan förslag till beslut.  

Eriksson (KD) yrkar vidare på att arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att 
upprätta och presentera ett reviderat förslag gällande finansiering för åtgärderna för 
brandföreläggande på Otterbäcksgården. Uppdraget ska redovisas på tekniska 
nämndens sammanträde den 23 november 2021.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp egna ändrings- och tilläggsyrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslagen.       

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare 2021-11-08 

Föreläggande Fastighetsägare RÖS     

 

 

Expedierats till: 
(Gullspångs kommun) 
(Fastighetschef Anders Sjöholm) 
(Projektchef Gustav Brandstedt) 
(Förvaltare Joakim Halaby) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 197                                                   Dnr 2021/00421  

Samråd detaljplan för Järneberg 6:1 m.fl., Töreboda kommun 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna gällande 
detaljplan för Järneberg 6:1 m fl och har följande att erinra avseende planförslaget: 

- Området bör ingå i det kommunala verksamhetsområdet för allmänna 
vattentjänster.  

Paragrafen justeras direkt.    

Bakgrund 

Utvecklingsutskottet beslutade 2021-09-29 att förslag till detaljplan för del av 
Järneberg 6:1 m.fl. ska samrådas. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling och utvidgning av Töreboda tätort 
med framförallt bostäder men även mindre verksamheter. Planförslaget möjliggör 
upp till drygt 100 bostäder i blandad bebyggelse (villor, par-, rad-, kedjehus och 
flerbostadshus). Området planeras med en något större täthet än omgivande 
bebyggelse då planen avser medge bebyggelse i upp till fyra våningar men 
bebyggelsen närmst kanalen tillåts i högst en våning för att möjliggöra utsikt för 
bakomliggande bebyggelse. Den planerade bebyggelsen ansluter till väg 200 
(Haddebodavägen) via två utfarter. 

Tillkommande bebyggelse planeras med hänsyn till markens geotekniska 
förutsättningar, platsens naturvärden samt till riskerna för omgivningsbuller från väg 
200 och översvämning till följd av kraftiga skyfall. Vidare syftar detaljplanen till att 
säkerställa att nytillkommande bebyggelse förhåller till väderkärnorna för 
riksintressena kulturmiljövård, friluftsliv (MB 3 kap. 6 §) och det rörliga friluftslivet 
(MB 4 kap. 2 §) så att dessa inte påverkas negativt. 

Planförslaget innebär även att privatägd mark planläggs för allmän plats, gata med 
kommunalt huvudmannaskap och innebär att kommunen har rätt att lösa in denna 
mark. Planområdet är utpekat för utveckling med bostäder och mindre verksamheter 
i kommunens översiktsplan som varit föremål för granskning under våren 2021. Det 
utgörs främst av del av fastighet Järneberg 6:1 och är beläget i den nordöstra delen av 
Töreboda cirka 60 meter från Göta kanal och omkring 1300 meter från resecentrum. 
Området är knappt nio hektar stort och består i huvudsak av jordbruksmark. 
Järnberg 6:1 ägs av kommunen och området är sedan tidigare utpekat i kommunens 
Lis-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) från 2014. Planområdet avgränsas 
av jordbruksmark i norr, av länsväg 200 samt Järneberg 6:2 i öster, Töreboda 
Camping i söder och Kanaljorden i väster.        
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-05 Samrådsremiss för detaljplan 
Järneberg 6:1 m fl, Töreboda kommun 

Samrådsremiss  

Planbestämmelser 

PM Geoteknik 

Markteknisk undersökning 

Naturvärdesinventering 

Skyfallsbedömning 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Plankarta - samrådshandling 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 198                                                   Dnr 2021/00007  

Uppdrag till tekniske chefen 2021 
  

Arbetsutskottets beslut 

Det ges följande uppdrag till tekniske chefen vid dagens sammanträde.  

Information från verksamheten 

Suzanne Michael Gunnarsson (S) ger teknisk chef i uppdrag att säkerställa att 
arbetsutskottet informeras vid särskilt uppkomna händelser.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 199                                                   Dnr 2020/00526  

Handlingar att anmäla 2021 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.  

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till tekniska nämndens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

 
Inkomna handlingar:  

- Kf § 130/21 Justering av budgetramarna för tekniska nämnden och IT-nämnden 
för innevarande år 

- Kf § 135/21 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022 Gullspång 

- Kf § 105/21 - Delårsrapport för år 2021 

- Ks § 194/21 Tidplan ekonomiprocesser 2022 

- Ks § 203/21 Underhållsbehov Högelids IP 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 200                                                   Dnr 2021/00006  

Aktuell information 2021 
  

Följande aktuell information delges på arbetsutskottets möte.  

El-stolpar Nya Torget 

Teknisk chef informerar om att det kommer att vidtas åtgärder gällande elstolpar på Nya 
Torget i och med framtagning av ny gestaltningsplan för Nya Torget. Dock kommer en 
tillfällig åtgärdsplan skapas för akuta åtgärder för elstolpar till dess att gestaltningsplanen 
för Nya Torget är framtagen.  
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