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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 14.00-17.20 

 

Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande 
Staffan Starringer (S) 1:e vice ordförande 

 Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande 
 Magnus Dimberg (M) Ledamot 
 Sune Jansson (C) Ledamot 
 
 
 
Övriga deltagande Ingalill Lindblad Sekreterare 
 Annika Kjellkvist Avfallschef 
 Elisabeth Westberg Förvaltningsekonom 
 Lars Arvidsson Kommunchef 
 Matz Hasselbom Gatuchef 
 Johan Bengtsson Projektledare, Gatuavd 

 Magnus Persson Fastighetsförvaltare, 
   Mariestads kommun 
 Dan Hjalmarsson Energiingenjör 
 Ulf Johansson Projektledare, Byggnadsavd 

 
 

Utses att justera Magnus Dimberg  

 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2012-03-20 

 

Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  48-63 
 Ingalill Lindblad 

 
Ordförande  .........................................................................................................................................  

 Ulf Andersson  

 
Justerande  .........................................................................................................................................  

 Magnus Dimberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 48 TN2012/0070 

Beslutsattestanter och behöriga attestanter för Tekniska nämndens 
verksamhetsområde 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förteckning 

över ordinarie beslutsattestanter och ersättare för desamma gällande drift- 

och investeringsredovisning. 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att förvaltningschefen erhåller delega-

tion att besluta om beslutsattestanter och ersättare för tekniska nämndens 

verksamhetsområde. 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att beslut om attestanter ska dokumen-

teras på samma sätt som gäller för närvarande och att förteckningarna ska 

anmälas till nämnden. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag till revidering av förteckning över  

ordinarie beslutsattestanter och ersättare för desamma gällande drift- och invester-

ingsbudget. Revideringen avser förändringar inom personalen. 

Förvaltningen föreslår samtidigt att förvaltningschefen i fortsättningen ges delega-

tionsrätt att utse beslutsattestanter och ersättare. Förslaget innebär en snabbare 

handläggning och effektivare rutiner. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse daterat 2012-03-05 och förteckningen ”Revidering av ansvariga 
attestanter för 2012 års verksamhet (gäller från 2012-01-01)”, reviderad 2012-03-07. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Ekonomiavdelningen i Mariestad 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 49 TN2012/0040 

Information - Ombudgetering av investeringsbudget från 2011 till 
2012, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade de ändringar som gjorts i  
Tekniska nämndens förslag till ombudgeteringar i investeringsbudget från 2011 till 2012. 
 
Ändringarna är gjorda med anledning av Kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran att tek-
niska nämnden ska se över och minska investeringsbudgeten för 2012. 
 
Nya handlingar med ändringar i ombudgetering av investeringsbudget från 2011 till 2012, 
delades ut till ledamöterna under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 50 TN2012/0043 

Information – Slutredovisning av investeringsprojekt 2011,  
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg informerade att det tillkommit slutredovisning av 
projekt 2026 ”Västeräng”. Framdragning av VA-ledningar och servissättningar från Blom-
bergsvägen till Västerängs industriområde samt gatubyggnation. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
Skrivelsen ”Slutredovisade investeringsprojekt 2011, daterat 2012-02-14, reviderad 2012-03-
09”, delades ut under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 51 TN2011/0237 

Medborgarförslag om uppvärmning av Älgarås skola 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningens utredningar avseende upp-
värmning av Älgarås skola till Kommunstyrelsen i Töreboda som svar på den inkomna re-
missen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun har till tekniska nämnden remitterat ett medborgar-
förslag avseende alternativ uppvärmning av Älgarås skola. 
 
Förvaltningen har i skrivelse daterat 2011-12-22, utrett kostnaderna för att behålla oljean-
läggningen, med alternativen, installation av bergvärmepump eller pelletsanläggning. 
 
Vid tekniska nämndens arbetsutskott 2012-01-17 återremitterades ärendet till fastighetsav-
delningen för utredning av kostnader för övriga uppvärmningsalternativ. 
 

Underlag för beslut 

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Medborgarförslag om uppvärmning av Älgarås skola” 
med kostnadsbedömning, avseende uppvärmningsalternativen bergvärmepump och pellets-
panna, daterat 2011-12-22. 
 
Fastighetsavdelningens skrivelse ”Älgarås skola” med övriga uppvärmningsalternativ.  
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Dan Hjalmarsson, energiingenjör 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 52 TN2012/0069 

Omdisponering av medel ur Mariestads kommuns investeringsbud-
get för finansiering av hissar till Kommunförrådets kontor, Kommun-
förrådet och Björkgården Hus A 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Arbetsutskottets beslut 

 Fastighetsavdelningen föreslår Tekniska nämnden att omdisponera medel 

ur Mariestads kommuns investeringsbudget 2012 från projekt 2441 ”An-

passningar byggnad”, för upprustning av 2 st. hissar som inte uppfyller 

lagstadgade krav för personhiss och ombyggnation av 1 hiss till varuhiss. 

 Kostnaden för ombyggnationen ska fördelas enligt följande: 

Kommunförrådets kontor 159 000 kronor, personhiss 

Kommunförrådet  214 000 kronor, varuhiss 

Björkgården Hus A  157 000 kronor, personhiss 

Bakgrund 

Enl. Boverkets författningssamling BFS 2006:26 H10 ska alla personhissar förses 

med hisskorgar, nödtelefon, schaktdörrlås och schaktbelysning. Tid för färdigstäl-

lande av åtgärderna är senast 2012-12-31. 

Fastighetsavdelning har genomfört en inventering i kommunens fastighetsbe-

stånd. Inventeringen har resulterat i att 3 st. hissar måste byggas om för att klara 

lagkraven. 

Offerter har begärts in från det hisserviceföretag som kommunen har avtal med. 

Enligt de inkomna offerterna är kostnaden till var och ett av objekten enligt föl-

jande: 

Kommunförrådets kontor   159. 000 kr 

Kommunförrådet               214. 000 kr 

Björkgården Hus A             157. 000 kr 

Underlag för beslut 

Skrivelse från fastighetsavdelningen ”Finansiering för ombyggnation av hissar till Kommun-
förrådets kontor, Kommunförrådet och Björkgården Hus A, daterat 2012-02-20. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Magnus Persson, fastighetsförvaltare för Mariestads kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 53 TN2012/0013 

Antagande av entreprenör – Ombyggnad av Tunaholmsskolans aula 
i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet antar anbud nr 2 som entreprenör för ombyggnad av Tunaholms-
skolans aula, till en kostnad av 7 370 000 kronor. 
 

 Kostnaden för projektet, ca 10 000 000 kronor, täcks av investeringskonto 2446 
(Tunaholmsskolans aula). 
 

 Ovanstående gäller under förutsättning att kommunstyrelsen och barn- och utbild-
ningsnämnden fattar beslut om igångsättning. 

Bakgrund 

På uppdrag av Kommunfullmäktige har byggnadsavdelningen tillsammans med verksam-
hetsföreträdare genomfört en projektering avseende ombyggnad av lokalerna. Ombyggna-
tionen innebär att samlingssalen får ny ventilation och nya ytskikt på golv, väggar och tak. 
Ny belysning, nya stolar och ny ljud och ljusanläggning. Städpersonalen får ett nytt omkläd-
ningsrum. 
 
Byggnadsavdelningen har med ovanstående som underlag infordrat anbud för ombyggnad 
av Tunaholmsskolans aula. Två anbud har inkommit. Efter utvärdering har anbud nr 2  
visat sig vara det mest ekonomiskt fördelaktiga för kommunen. 
 
Kostnaden för projektet inklusive byggherrekostnader och oförutsett beräknas uppgå till ca 
10 miljoner kronor, vilket motsvarar anslag i budget. 

Underlag för beslut 

Byggnadsavdelningens skrivelse ”Ombyggnad av Tunaholmsskolans aula. Antagande av 
entreprenör”, daterat 2012-02-24. 
Ritningar som visar arbetsområdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
Ekonomiavdelningen 
Ulf Johansson, projektledare 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 8 
 2012-03-13  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 54 TN2011/0225 

Antagande av entreprenör – Ombyggnad av Österåsens skola till 
förskola 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för förtydliganden av utvär-
deringen av de inkomna anbuden.  

 

 Ärendet återkommer vid ett extra arbetsutskott den 27 mars. 

Bakgrund 

Som ett led i skollokalutredningen från 2008 har byggnadsavdelningen på uppdrag av 
Kommunstyrelsen och tillsammans med verksamhetsföreträdare utfört projektering och 
infordrat anbud för ombyggnad av Österåsens skola till förskola. Förskolan ska innehålla 
sex nya avdelningar. 
 
2 anbud har inkommit. Förvaltningen har i skrivelse daterat 2012-03-06 föreslagit en av  
entreprenörerna och bilagt entreprenörernas svar på anbudskomplettering daterat  
2012-02-23. 

Underlag för beslut 

Förvaltningen genom kommunchef Lars Arvidssons skrivelse ”Ombyggnad av Österåsens 
skola till förskola – Antagande av entreprenör”, daterat 2012-03-06. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Lars Arvidsson, kommunchef 
Byggnadsavdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 55 TN2011/0282 

Antagande av entreprenör – Nybyggnad av Kombihall i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet antar anbud nr 2 till en kostnad av 20 136 000 kronor för uppfö-
rande av en ny Kombihall vid Vadsbohallen i Mariestad. 

 

 Ovanstående gäller under förutsättning att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslu-
tar om igångsättning. 

 

Bakgrund 

IBK Lockerud och Tekniska förvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen upprättat 
ett förfrågningsunderlag och infordrat anbud för byggande av ny kombihall vid Vadsbo-
gymnasiet i Mariestad. 
 
Kombihallen innehåller två hallar med planmåttet 20x40 meter och åtta omklädningsrum i 
markplan. Plan 2 innehåller tekniskt utrymme och en tom yta förberedd för cafeteria. 
 
Tre anbud har inkommit. Efter utvärdering har anbud nr 2 visat sig vara det mest  
ekonomiskt fördelaktiga för kommunen. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut Kf § 24, 2012-02-27, anslagit 22 500 000 kronor till projek-
tet. 

Underlag för beslut 

Förvaltningen genom kommunchef Lars Arvidssons skrivelse ”Nybyggnad av Kombihall – 
antagande av entreprenör”, daterat 2012-03-06. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
Ekonomiavdelningen 
Lars Arvidsson, kommunchef 
Byggnadsavdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 56 tn2011/0225 

Antagande av entreprenör – Ventilationsarbete och överbyggnad av 
bassänger vid Töreboda reningsverk 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet antar anbud från Bravida för ombyggnad av ventilation vid Törebo-
da reningsverk till en kostnad av 2 542 000 kronor. 

 

 Arbetsutskottet antar anbud från Nordic Water products AB för överbyggnad av 
bassänger vid Töreboda reningsverk till en kostnad av 1 092 000 kronor. 

 

 Ovanstående gäller under förutsättning att Töreboda kommun beslutar om finansie-
ring och igångsättningstillstånd. 

Bakgrund 

Med anledning av Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid  
Töreboda reningsverk har förvaltningens VA-avdelning upprättat ett förfrågningsunderlag 
och infordrat anbud för ombyggnad av ventilation och överbyggnad av bassänger. 
 
Ombyggnad av ventilation innebär att: 
 

 Personalbyggnaden förses med nytt FTX aggregat med tillhörande kanalsystem och 
nytt styr- och reglersystem. 

 Nytt barkfilter installeras för eliminering av frånluften från reningsprocessen. 

 Extern slambyggnad förses med ny frånluftsventilation med kanaler till nytt barkfil-
ter. 

 Bassängbyggnaden förses med nytt processluftssystem med kanaler till nytt barkfil-
ter. Befintliga fläktar och utrustning som inte används demonteras. 

 Slamsilos förses med ny frånluft till barkfilter. 

 Installation av styr- och regleranläggning, gemensam för rör- och luftbehandlingsin-
stallationer. 
 

För denna ombyggnad inkom ett anbud från Bravida i Skövde. 
 
Överbyggnad av bassänger innebär att: 
 

 2 st. utvändiga bassänger övertäcks med UV beständig PVC med polyester. 

 5 st. invändiga bassänger övertäcks med UV beständig PVC med polyester och 1 st. 
bassäng övertäcks med durkplåt. 

 Övertäckningen beräknas ha en livslängd på 30 år. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Forts. Tnau § 56, 

 

 Övertäckningen går på en skena och kan enkelt skjutas åt sidan vid service och ren-
göring av bassänger. 

 
Ett anbud har inkommit från Nordic Water products AB, ZIKERT i Fjärås. 
 
Förutom ovanstående arbete med ventilation och bassängöverbyggnad planeras en utrust-
ning av elinstallationer som inte uppfyller gällande elsäkerhetsföreskrifter. Kostnaden för 
upprustningen beräknas till ca 500 000 kronor. 
 
Den totala kostnaden för ombyggnad av ventilation, bassängöverbyggnad och upprustning 
av elinstallationer beräknas till 4 500 000 kronor. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse genom t.f. VA-chef Owe Ekman ”Töreboda reningsverk -  
Antagande av entreprenör för ventilationsarbete samt för överbyggnad av bassänger”, 
daterat 2012-03-07. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Elisabeth Westberg 
Owe Ekman, t.f. VA-chef 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 57 TN2012/0065 

Information – Ks § 21, 2012-02-02. Kommunstyrelsens leveransåta-
gande gällande Tekniska nämnden för år 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun har i beslut Ks § 21, 2012-02-02, beslutat att anta 
Leveransåtagande (mål) för år 2012 gällande kommunens verksamheter och MTG-
förvaltningar. 2012 är ett lär- och prövoår. Leveransåtagande ska gälla från och med den 2 
februari 2012. 
 
Ledamot Evert Eklind (MAP) har begärt att få diskutera oklarheter gällande den del av  
leveransåtagandet som berör Tekniska nämnden.  
 
I dokumentet föreslås det bland annat att tekniska nämnden senast i juni 2012 ska ha upp-
rättat skötsel, underhålls- och investeringsplaner för samtliga av kommunens fastigheter, 
såväl byggnader som mark. Finansiering av genomförandet för dessa har planer dock inte 
beskrivits i dokumentet . 
 
Vid diskussionerna deltog kommunchef Lars Arvidsson. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 58 TN2012/0080 

Information – Bussficka på Nygatan vid Bussterminalen, Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger gatuavdelning i uppdrag att utreda omprioritering av sökta statsbidrag. 
Istället för att påbörja ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av återstående delar av Sta-
tionsområdet, kunna påbörja projektering och ombyggnation av bussficka utmed Nygatan 
under år 2012. 

Bakgrund  

I samband med ombyggnad av Mariestads bussterminal anlades hållplatslägen i gatan utmed 
Nygatan i höjd med bussterminalen. Hållplatsläget var avsett för bussar som endast skulle 
stanna för omedelbar av- och påstigning. På senare år har hållplatsläget använts för längre 
stopp och orsakar därigenom trafikstörningar på Nygatan. 
 
Under 2011 har arbetsritningar för nya bussfickor tagits fram. Statsbidrag för regionala kol-
lektivtrafiksåtgärder för perioden 2012-2014 har sökts för ombyggnad av bussfickan under 
2012. För 2012 har statsbidrag för ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av återstående 
delar av Stationsområdet sökts. 
 
I gatuavdelningens budgetram för 2012 finns inte medel för att både bygga färdigt stations-
området och bussfickorna. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Bussficka på Nygatan vid Bussterminalen”, daterat 2012-02-06. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Johan Bengtsson, projektledare 
Eva Berdenius, trafikutredare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 59 TN2012/0033 

Remiss – Översyn av handikapparkeringarna i Töreboda och  
införande av parkeringsövervakning i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att en översyn av samtliga parkeringsplatser för 
rörelsehindrade på de kommunala parkeringsplatserna ska genomföras under år 
2012. Målet är att dessa ska få rätt storlek och placering. 

 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förslag om att återinföra  
parkeringsövervakning till Kommunstyrelsen. 

 
Ledamot Magnus Dimberg (M) reserverar sig mot förslaget att återinföra parkeringsöver-
vakning. 

Bakgrund 

Polismyndigheten och kollektivtrafiken inkom 2008 med önskemål om parkeringsövervak-
ning i Töreboda kommun.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-01-27 att överlämna förslag om att införa kommunal 
parkeringsövervakning på prov i sex månader till kommunfullmäktige under sex månader. 
Kommunfullmäktige beslutade 2009 -02-23 att anta förslaget och gav tekniska nämnden i 
uppdrag att anordna parkeringsövervakning på prov i sex månader. 
 
Under december månad 2009 sattes parkeringsövervakningen igång. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-06 att avsluta försöksverksamheten med parkerings-
övervakning. 
 
På Tillgänglighetsrådets möte 2011-12-01 beslutade rådet att begära in svar och yttranden 
från kommunstyrelsen och tekniska nämnden enligt följande: 
 

 Tillgänglighetsrådet vill att beslut tas och medel avsätts för att se över handikappar-
keringarna i Töreboda så att måtten på parkeringarna stämmer samt att de är or-
dentligt skyltade och uppmålade. 

 Tillgänglighetsrådet vill även att det ska ske parkeringsövervakning i samhället. 
 
Kommunledningskontoret har därefter översänt detta ärende till tekniska nämnden för ut-
redning och yttrande med begäran om svar senast 2012-03-29. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Forts. Tnau § 59 

Förvaltningen har i skrivelse daterat 2012-03-05, föreslagit att genomföra en översyn av 
parkeringsplatser för rörelsehindrade under 2012 och att parkeringsövervakning återinförs 
för att nå en bättre parkeringskultur. 

Behandling på sammanträdet 

Ledamot Magnus Dimberg (M) meddelar att han reserverar sig mot förslaget att återinföra 
parkeringsövervakning. 
 
Ordföranden föreslår att anta förvaltningens förslag om att återinföra parkeringsöver-
vakning och finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag. 

Underlag för beslut 

Trafikutredare Eva Berdenius skrivelse daterat 2012-03-05. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunledningskontoret i Töreboda kommun 
Eva Berdenius, trafikutredare 
Tillgänglighetsrådet i Töreboda kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 60 TN2012/0030 

Samrådsremiss – Ändring av detaljplan för Västra Skogen,  
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar dem till  
Kommunstyrelsen som svar på remissen. 

 

 Arbetsutskottet gör följande tillägg till förvaltningens synpunkter: 
Arbetsutskottet vill att det utreds möjligheter till att ansluta fjärrvärme till området. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har översänt ändring av detaljplan för Västra skogen, Mariestad till tek-
niska nämnden för samråd. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av planen och VA-avdelningen har lämnat synpunkter 
gällande justering av U-område för underjordiska ledningar.  
 
Arbetsutskottet har lämnat synpunkt gällande utredning av anslutning till fjärrvärme till om-
rådet. 

Underlag för beslut 

VA-avdelningens synpunkter daterat 2012-02-17. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 17 
 2012-03-13  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 61  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

1. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 10, 2012-01-12. Ansökan om 
medel för att anordna utrymningstrappa för flygelbyggnad, hus 1, vid Gullstenssko-
lan i Gullspång. TN2011/0219 

2. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 4, 2012-01-30. Förslag till ny 
organisatorisk tillhörighet för arbetsmarknadsenheten, kostverksamheten och badet. 
TN2011/0220 

3. Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2012-02-03. Bygglov för nybyggnad av utrym-
ningstrappa på Gullstensskolan på Magistern 2, Gullspångs kommun. 
TN2011/0219 

4. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 7, 2012-01-30. Energieffekti-
viseringsstrategin ”Ett grönt och skönt MTG”. TN2012/0036 

5. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 9, 2012-01-30. Rekommenda-
tion att anta Strategi för eSamhället. TN2012/0037 

6. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 42, 2012-02-01. Ansökan om 
medel för att ta fram handlingar för drift/-upphandling av park och natur. 

7. Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2012-02-07. Tidsbegränsat bygglov för uppställ-
ning av mätcontainer på Rönnen 1, Mariestads kommun. TN2012/0011 

8. Protokoll från Valnämnden i Töreboda, Vn § 3, 2012-02-08. Vallokaler 2014.  
9. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 28, 2012-02-02. Genomföran-

deavtal gång- och cykelväg Storgatan och tätortsåtgärder. TN2012/0028 
10. Protokollsutdrag från Ekonomiberedningen i Töreboda kommun, Eb §§ 1-8, 2012-

02-21-22. 
11. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 25, 2012-02-27. Österåsens 

skola – ombyggnad till förskola. TN2011/0225 
12. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 27, 2012-02-27. Entledigande 

och val av ersättare i tekniska nämnden. TN2011/0010 
13. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 24, 2012-02-27. Beslut om 

igångsättning samt godkännande av avtal för ny bollhall. TN2011/0282 
14. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 22, 2012-02-27. Utökning av 

verksamhetsområdet för vatten och avlopp vid Västra skogen, Mariestads kommun. 
TN2011/0245 

15. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad, Kf § 21, 2012-02-27. Förslag till re-
gelbunden loppmarknad i Esplanaden. TN2011/0250 

16. Samverkansprotokoll/Förhandlingsprotokoll, Tekniska förvaltningens samverkans-
grupp, 2012-02-13. Förslag till tillförordnad VA-chef. 

 
________________________ 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2012-03-13  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 62 TN2012/0084 

Ansvarsfördelning mellan Stadsträdgårdsmästare och gatuavdel-
ningen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger gatuchefen i uppdrag att se över ansvarsfördelningen mellan stadsträd-
gårdsmästaren och gatuavdelningen och ge förslag på hur en bättre samordning ska kunna 
lösas. 

Bakgrund 

Ledamot Evert Eklind (MAP) ställde fråga gällande ansvarsfördelningen mellan stadsträd-
gårdsmästaren och gatuavdelningen till gatuchefen under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom gatuchef 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2012-03-13  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 63 TN2012/0085 

Upprustning av Stampargatan i Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet uppdrar till gatuavdelningen att prioritera åtgärder för Stampargatan i Gull-
spång för redovisning vid tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 27 mars. 

Bakgrund 

Ledamot Staffan Starringer (S) ställde fråga gällande upprustning av Stampargatan i Gull-
spång till gatuchefen under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Johan Bengtsson, projektledare 
Eva Berdenius, trafikutredare 
Matz Hasselbom, gatuchef 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-03-13 
 
Anslagsdatum 2012-03-21 Anslag tas ner 2012-04-12 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

Underskrift  ...............................................................................................................  

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


