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Tekniska nämnden
Tn § 30

Fastställande av dagordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner dagordningen med följande ändringar.
Följande ärenden har tillkommit:
Ombudgeteringar drift- o investeringsprojekt från 2012 till 2013 i Töreboda kommun.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-03-12
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Tekniska nämnden
Tn § 31

TN2012/0131

Höjning av båtplatsavgifter enligt besparingspaketet ”Åtgärder för en
långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut



Tekniska nämnden beslutar om höjning av båtplatsavgifterna i Mariestad med 30 %
per båtplats från år 2013.



Tekniska nämnden beslutar att kommunen tillsammans med båtalliansen påbörjar
en diskussion och utredning om möjligheterna för föreningarna att överta skötseln
för de kommunala båtplatserna.

Bakgrund

I besparingspaketet ”Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun” som
antogs 2011-11-28, anges det att Tekniska förvaltningen ska öka intäkterna för båtplatser,
torgplatser och parkeringsplatser med 900 000 kronor år 2013.
Tekniska nämnden har i beslut Tn § 22, 2013-02-12, återremitterat ärendet till
förvaltningen för ytterligare utredning av jämförelser med andra kommuners avgifter för
båtplatser samt vad som ingår i avgiften.
Tekniska nämndens arbetsutskott har i beslut Tnau § 43, 2013-02-26, föreslagit nämnden att
besluta om höjning av båtplatsavgifterna i Mariestad med 30 % per båtplats 2013.
I Mariestads hamn finns det 1000 båtplatser. Vid dagens sammanträde redovisade förvaltningen nuvarande båtplatsavgifter och kommande avgifter vid en eventuell höjning. Samtidigt redovisades var båtplatserna finns, storlek, vilken förtöjning platsen är utrustad med
och övrig service som t.ex. om platser är utrustad med eluttag m.m. Dessutom redovisades
en jämförelse av kostnader i förhållande till andra hamnar i Vänerområdet. Jämförelsen
visar svårigheterna med att ta fram en rättvis kostnadsjämförelse eftersom båtplatsernas
förtöjning och service varierar och därmed också kostnaderna.
Den föreslagna höjningen av båtplatsavgifter förväntas ge en intäkt med 600 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog nämnden att besluta om höjning av båtplatsavgifterna i Mariestad
med 30 % per båtplats från år 2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 31, fortsättning
Behandling på sammanträdet

Ledamot Evert Eklind (MAP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ledamot Göran Hellström (FP) tillstyrker arbetsutskottet förslag med tillägget att kommunen tillsammans med båtalliansen påbörjar en diskussion och utredning om möjligheterna
för föreningarna att överta skötseln för de kommunala båtplatserna.
Ordföranden Ulf Andersson (S) finner att nämnden godkänner Göran Hellströms (FP)
tilläggsyrkande.
Ledamot Ola Bertilsson (S) yrkar att nämnden avvaktar med beslutet om höjning för att
invänta resultatet av den föreslagna utredningen om föreningarnas möjlighet att överta skötseln för båtplatserna.
Ordföranden Ulf Andersson (S) ställer förslagen i proposition.
Omröstning med handräckning begärs och genomförs i enlighet med följande av tekniska
nämndens godkända propositionsordning.
De ledamöter som röstar enligt arbetsutskottets förslag med Göran Hellströms (FP)
tilläggsyrkande röstar JA. De ledamöter som röstar enligt Ola Bertilssons (S) yrkande röstar
NEJ.
Vid omröstningen avges 8 JA-röster och 4 NEJ-röster en ledamot avstår från att rösta.
Tekniska nämnden har därmed beslutat enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att
kommunen till sammans med båtalliansen påbörjar en diskussion och utredning om möjligheterna för föreningarna att överta skötseln för de kommunala båtplatserna.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningsbilaga, bilaga 1.
Underlag för beslut

Skrivelserna ”Avgifter 2012”, ”Ev. nya avgifter 2013, höjning 30 % ” och ”Jämfört avgifter
mellan några kommunala småbåtshamnar i Vänern”. Samt handlingen ”Exempel båtplatser”
där även Framnäs hamnförening i Lidköpings avgifter framkom.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunledningskontoret i Mariestad
Matz Hasselbom, gatuchef
Ywonne Strömberg, assistent gatuavdelning
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 32

TN2012/0131

Höjning av parkeringsavgifter enligt besparingspaketet ”Åtgärder för
en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att det vid redovisning av
prognos 1 2013, görs en jämförelse av intäkterna av p-avgifterna fram till och med prognos
1, i förhållande till tidigare års intäkter.
Bakgrund

I besparingspaketet (Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun) som
antogs 2011-11-28, anges det att Tekniska förvaltningen ska öka intäkterna för båtplatser,
torgplatser och parkeringsplatser med 900 000 kronor år 2013.
Tekniska nämnden har i beslut Tn § 22, 2013-02-12, återremitterat ärendet till
förvaltningen för ytterligare utredning.
Tekniska nämndens arbetsutskott hade i beslut Tnau § 44, 2013-02-26 föreslagit nämnden
att ge förvaltningen i uppdrag att det vid redovisning av prognos 1 2013, görs en jämförelse
av intäkterna av p-avgifterna fram till och med prognos 1, i förhållande till tidigare års intäkter.
Eftersom det varit en hel del problem med de gamla parkeringsautomaterna (de har vid
flera tillfällen inte fungerat) förväntas införandet av nya automater bidra med ökade intäkter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.
Underlag för beslut

Tnau § 44, 2013-02-26.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunledningskontoret i Mariestad
Matz Hasselbom, gatuchef
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 33

TN2012/0268

Yttrande över medborgarförslag om vilka uppgifter som ska finnas på
kvitton vid hyra av torgplats, Töreboda kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut



Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över utformningen av kvitton
vid hyra av torgplatser inom MTG-samarbetet.



Återrapportering och genomförande av beslutet ska ske till nästkommande sammanträde i arbetsutskottet den 26 mars.

Bakgrund

Till Töreboda kommun har det inkommit ett medborgarförslag om rimlig handläggningstid
av ett medborgarförslag. Ingivaren har även ett förslag om vilka uppgifter som bör finnas på
kommunens kvitto vid hyra av torgplats. Kommunfullmäktige har i beslut Kf § 126,
2012-11-26 överlämnat förslaget om uppgifter på kvittot till tekniska nämnden för handläggning.
I förslaget föreslås det att kommunens kvitto ska innehålla mer uppgifter än kostnad och
antal meter. I förslaget anges det att följande uppgifter bör finnas;
 vem hyrestagaren är, firma/person,
 antal meter och pris och
 om kommunen har krav på att F-skattsedel ska finnas bör det uppvisas.
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över
utformningen av de kvitton som används vid hyra av tillfälliga torgplatser inom Mariestad,
Töreboda och Gullspångs kommuner.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.
Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Förslag till yttrande över medborgarförslag om vilka uppgifter
som ska finnas på kvitton vid hyra av torgplats”, daterat 2013-02-15.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Conny Thåström, Apetorp 14, 545 90 Töreboda
Eva Berdenius, trafikutredare
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 34

TN2012/0276

Svar på remiss gällande motion om att undvika nedsläckning av
gatubelysning på känsliga platser i Töreboda
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden överlämnar följande remissvar på motion om att undvika nedsläckning
av gatubelysning på känsliga platser i Töreboda till Kommunstyrelsen.


Delvis nedsläckt belysning innebär en besparing med ca 300 000 kronor/år.
Tekniska nämnden är positiv till att det löpande arbetet med översyn och justering
av vilka platser som ska belysas förankras i Brottsförebyggande Rådet, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet. En investering i teknik som ger bättre möjligheter att
styra belysningen är planerad i investeringsbudgeten. Ett mer avancerat styrsystem
(t.ex. individuell styrning) innebär högre investeringskostnad varför detta behöver
utredas om alternativa lösningar önskas. Tekniska nämnden är positiv till att genomföra en sådan utredning.

Bakgrund

Centerpartiet i Töreboda kommun har lämnat in en gruppmotion till kommunfullmäktige i
Töreboda om att undvika nedsläckning av gatubelysning på känsliga platser.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har i beslut Uu § 172, 2012-12-12 remitterat
motionen till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 31 mars 2013.
I motionen beskriver Centerpartiet att det känns otryggt i kommunen på grund av
otillräcklig belysning. Idag är delar av gatu- och parkbelysningen nedsläckt av besparingsskäl. Det föreslås att det ska investeras i teknik som ger bättre möjlighet att styra
belysningen.
Partiet föreslår att kommunfullmäktige får en redovisning av vad senare års nedsläckning
sparat i kronor för kommunen och att arbetet med att styra gatu- och parkbelysning förankras i Brottsförebyggande rådet, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.
Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Svar på remiss gällande motion om gatu- och parkbelysning i
Töreboda”, daterat 2013-01-16.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun, Åke Lindström, förvaltningschef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 35

TN2013/0043

Information - Revidering av ombudgetering av investeringsbudget,
Töreboda kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av kommunstyrelsen i Töreboda kommuns föreslagna
revideringar av ombudgeteringar av investeringsbudget från 2012 till 2013 för tekniska
nämndens verksamheter i Töreboda kommun.
Bakgrund

Tekniska nämnden har i beslut Tn § 9, 2013-02-12, godkänt förvaltningens förslag till ombudgeteringar av investeringsbudget från 2012 till 2013 och överlämnat dessa till Kommunstyrelsen i Töreboda.
Kommunledningen i Töreboda har därefter varit i kontakt med tekniska förvaltningen för
att informera om revideringar i dessa.
Revideringar har skett för Byggnadsavdelningen och Gatuavdelningens investeringsbudget.
För Byggnadsavdelningen har ombudgeteringarna minskat från 8 820 tkr till 7 731 tkr. För
gatuavdelningen har ombudgeteringarna ökat från 1 009 tkr till 1 084 tkr.
De projekt som reviderats är:
Projekt 92103. Kommunhus ny entré.
Projekt 92303. Töreshov ombyggnad av omklädningsrum.
Projekt 95502. Krabbängsgårdens kök.
Projekt 92131. Bussplan.
Underlag för beslut

Handling delades ut på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom
Bo Theorén, fastighetschef
Matz Hasselbom, gatuchef
Åke Lindström, förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 36

TN2012/0277

Motion om uppvärmning av Älgarås servicehus med intilliggande tolv
hyreslägenheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att begära anstånd med remissvaret till och med
2013-04-30.
Bakgrund

Centerpartiet har genom gruppordförande Karl-Johan Gustafson (C) lämnat in en motion
om uppvärmning av Älgarås servicehus med intilliggande tolv hyreslägenheter till Kommunfullmäktige i Töreboda kommun.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige får en dagsaktuell redovisning av ett byte av
uppvärmningssystem av Älgarås servicehus med intilliggande tolv hyreslägenheter med bedömning av långsiktiga energipriser.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har i beslut Uu § 171, 2012-12-12 remitterat
motionen till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 31 mars 2013.
Fastighetschef Bo Theorén informerade att fastighetsavdelningen arbetar med att ta fram ett
yttrande men att det på grund av ärendets komplexitet krävs fördjupad analys dels av
befintliga byggnaders energistatus och även intilliggande skolans uppvärmningssystem. Med
anledning av detta föreslår förvaltningen att nämnden begär anstånd med remissvaret längst
till och med 2013-04-30.
Underlag för beslut

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Svar på remiss gällande uppvärmning av Älgarås servicehus med intilliggande tolv lägenheter”, daterat 2013-03-01.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott § 171, 2012-12-12.
Centerpartiets motion till Kommunfullmäktige i Töreboda, daterat 2012-10-28.
______________________________________________________

Expedieras till.
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Bo Theorén, fastighetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 37

TN2013/0039
TN2013/0042

Ändring av slutredovisat investeringsprojekt 2409, Ishallen i Mariestad, till att kvarstående belopp istället ombudgeteras till 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut



Tekniska nämnden beslutar om ändring av tidigare beslut om att det slutredovisade
investeringsprojektet 2409, Ishallen i Mariestad, istället ombudgeteras till år 2013.



Förslag till ombudgetering omfattar resterande belopp med 537 tkr.



Tekniska nämnden beslutar att installation av värmesystem i omklädningsdelen
genomförs med ca 200 tkr av de ombudgeterade 537 tkr.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut Ksau § 313, 2011-09-14, lämnat igångsättningstillstånd för tillbyggnad av två omklädningsrum, inklusive duschar och en tillgänglighetsanpassad toalett vid Ishallen i Mariestad.
Byggnadsarbetet genomfördes som ett samverkansprojekt mellan kommunen och
Mariestads BOIS Hockey. Kommunen upprättade handlingar för bygglovsansökan och
arbetshandlingar tillsammans med föreningen. Kommunen utförde mark- och grundläggningsarbeten och föreningen skulle utföra resterande byggnads- och installationsarbete med
hjälp av föreningens medlemmar till en kostnad av 850 tkr.
Tekniska nämnden har 2013-02-12 slutredovisat projektet 2409 gällande omklädningsrum i
Ishallen. Slutredovisningen visade att projektets nettokostnad var 1 463 tkr av en budget på
2 000 tkr.
Ishallen AB har nu framfört att det saknas installation av ventilation och värmesystem i
omklädningsrummen. Föreningen har infordrat offerter. Kostnaden för installationen
beräknas till 200 tkr.
Med anledning av att detta har förvaltningen framfört önskemål om att ändra slutredovisningen av projekt 2409, Ishallen, till en ombudgetering av resterande belopp till år 2013.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2013-03-12

Tekniska nämnden
Tn § 37, fortsättning
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom
Ulf Johansson, projektledare
Bo Theorén, fastighetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 38

TN2012/0232

Revisionsrapport – Övergripande granskning av Tekniska nämnd år
2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att lämna följande svar till revisorerna angående revisionsrapport ”Övergripande granskning av Teknisk nämnd år 2012”.

Justerandes signatur



Revisorerna påpekar att det är anmärkningsvärt att tekniska nämnden
upplever oklarheter kring vilken beslutanderätt nämnden har och att detta
bör klargöras å det snaraste.
Svar: Tekniska nämnden kommer att initiera en översyn av nämndens reglemente och delegationsordning.



Revisorerna menar även att nämnden måste skapa förutsättningar för en
god samverkan och en bra dialog med de kommuner som ingår i Tekniska
nämnden.
Svar: Tekniska nämnden har initierat planerade regelbundna möten med
Töreboda kommun och avser att göra det även med Gullspång och Mariestad. Tekniska förvaltningen deltar mer aktivt i möten i Töreboda och
Gullspång.



Revisorerna ser allvarligt på att nämnden inom såväl fastighetsavdelningen
som gatuavdelningen har begränsade medel till planerat underhåll.
Svar: Tekniska nämnden har påtalat detta förhållande vid ett antal tillfällen. Kommunerna har trots detta inte prioriterat planerat underhåll.
Uppdatering av underhållsplaner genomförs och nämnden avser att presentera dessa för respektive kommun.



Revisorerna skriver även att nämnden har angivit att lägesrapport utarbetas avseende kvalitetssystem och begär att nämnden lämnar en redogörelse
för hur kvalitetsarbetet ser ut.
Svar: Den lägesrapport som förvaltningen avsåg beskriver läget i de investeringsprojekt m fl. som förvaltningen jobbar med. Denna rapport samt
de projektöverenskommelser som har börjat användas syftar till att förbättra kvalitet, information och effektiviteten i projektverksamheten.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Tekniska nämnden
Tn § 38, fortsättning



Arbetsutskottet föreslår att återrapportering sker gällande nämndens
reglemente, delegationsordning, underhållsplaner och lägesrapport till
arbetsutskottet sammanträde den 27 augusti.

Paragrafen beslutas att omedelbart justeras.
Bakgrund

Revisorerna har i en skrivelse daterad 2013-01-15 redovisat resultatet av den övergripande granskningen av Tekniska nämnden för år 2012. Revisorerna har begärt
att Tekniska nämnden lämnar ett svar senast 2013-03-15.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.
Underlag för beslut

Förvaltningschefens skrivelse ”Svar till revisorerna angående övergripande
granskning av Teknisk nämnd år 2012”, daterat 2013-02-26.

______________________________________________________

Expedieras till:
Revisorerna i Mariestads kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 39

TN2013/0018

Revisionsrapport – Verkställighet av beslut Tekniska nämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att lämna följande svar till revisorerna angående
revisionsrapporten ”Verkställighet av beslut Tekniska nämnden år 2012”.


Revisorerna påpekar att det idag inte finns tillfredställande system och rutiner som möjliggör en god kontroll av tider för verkställighet eller att beslut faktiskt verkställs.
Svar: Tekniska nämnden kommer att införa ett nytt ärendehanteringssystem när kommunen har upphandlat ett sådant, (upphandling pågår).



Revisorerna anser att nämndens beslutsformuleringar i regel är otydliga
samt att krav på genomförandetider och återrapportering inte anges.
Svar: Tekniska nämnden har tagit till sig kritiken och ger förvaltningen i
uppdrag att utforma förslag till tydligare beslutstext inklusive krav på
genomförandetid och återrapportering.



Revisorerna påpekar att det saknas dokumenterad rutin för återrapportering vid avvikelser.
Svar: Tekniska nämnden har infört rutin med lägesrapportering för
projekt. Rapporten inkluderar återrapportering av avvikelser.



Revisorerna skriver även att nämndens rutiner och arbetssätt när det gäller
hela ärendehanteringen fram till och med verkställighet bör ses över vid
införandet av ett nytt ärendehanteringssystem.
Svar: Tekniska nämnden kommer, enligt ovan, att införa ett nytt ärendehanteringssystem och i detta ingår denna funktion.



Arbetsutskottet föreslår att återrapportering sker gällande nytt ärendehanteringssystem m. m till arbetsutskottets sammanträde den 24 augusti.

Paragrafen beslutas att omedelbart justeras.
Bakgrund

Revisorerna har i en skrivelse daterad 2013-01-15 redovisat resultatet av granskningen av verkställighet av beslut Tekniska nämnden år 2012. Revisorernas bedömning är att beslut i huvudsak verkställs på det sätt som avses vid beslutstillfället.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 14

Tekniska nämnden
Tn § 39, fortsättning

Revisorerna har begärt att Tekniska nämnden lämnar ett svar senast 2013-03-15.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.
Underlag för beslut

Förvaltningschefens skrivelse ”Svar till revisorerna angående verkställighet av beslut Tekniska nämnden år 2012”, daterat 2013-02-26.
______________________________________________________

Expedieras till:
Revisorerna i Mariestads kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 15

Tekniska nämnden
Tn § 40

TN2011/0282

Information – Omdisponering av investeringsmedel till utrustning i
kombihallen vid Vadsbogymnasiet i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen
Bakgrund

Mariestads kommun har med NOVAB som totalentreprenör färdigställt en ny kombihall.
Hallen sammanbinder Vadsbohallen och Tunaholmsskolans hall. Den är integrerad i befintlig Vadsbohall genom att en befintlig vägg har rivets för att få en gemensam korridor i den
nya och befintliga hallen och ett sammanbyggt ventilation och värmesystem.
I entreprenaden ingår inga byggåtgärder i befintliga lokaler eller någon utrustning i den nya
hallen.
Tekniska nämnden har i beslut Tn § 13, 2013-02-12, godkänt att ombudgetering av projekt
2441, ”Anpassning byggnader”, kan användas för kommande kostnader för Kombihallen
för anslutning av ny byggnad mot äldre del.
Fastighetsavdelningen beräknar att ca 600 tkr ska användas till:
 Nytt klinkergolv i befintlig korridor, sammanbyggt med klinkergolv i nya hallen. Åtgärd görs i samband med asbestsanering av gamla golvet.
 Låscylindrar och skyltar.
 Handbollsmål.
 En innebandysarg.
 Tätning av vattenläckage i befintlig källarvägg.
Underlag för beslut

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Information – omdisponering av investeringsmedel till
utrustning i kombihallen vid Vadsbogymnasiet i Mariestad”. Handlingen delades ut på
sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom
Ulf Johansson, projektledare
Bo Theorén, fastighetschef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 16

Tekniska nämnden
Tn § 41

TN2011/0282

Information – Kombihall/bollhall vid Vadsbohallen i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Projektledare Ulf Johansson informerade om byggnationen av kombihall/bollhall vid Vadsbohallen.
Etapp 1 av byggnationen omfattade nybyggnad av två hallar med omklädningsrum, passager på plan 1 samt läktare, tekniskt utrymme och en oinredd yta för framtida cafeteria på
plan 2.
Etapp 2 innebär att Hallbolaget på egen bekostnad bygger trapphus och hiss mellan plan 1
och plan 2, rivning av befintlig vägg på plan 1. Vidare ska Hallbolaget bygga cafeteria, teorisal, trapphus med mera.
Kommunfullmäktige har i beslut 2012-02-27 anslagit 22,5 miljoner kronor för byggnationen.
I den överenskommelse som skrivits mellan Hallbolaget och kommunen står det att om
Hallbolaget genom ideellt arbete och sponsorinsatser kan sänka byggkostnaden för själva
bollhallen (etapp 1), kan det ges möjlighet till att delfinansiera etapp 2 upp till den totala
projektkostnaden på 22,5 miljoner kronor.
Efter att etapp 1 är färdigställd visar det sig att kostnaden för etapp 1 beräknas uppgå till
den totala projektkostnaden på 22,5 miljoner kronor.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 17

Tekniska nämnden
Tn § 42

TN2012/0155

Diskussionsärende. Information – Mål för tekniska nämndens verksamhet år 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Bakgrund

Tekniska nämnden har 2012-12-11 godkänt förvaltningens förslag till mål för tekniska
nämndens verksamheter år 2013 med vissa förtydliganden. Målen har därefter skickats till
respektive kommunstyrelse i Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun har i beslut Ksau § 19, 2013-01-17,
återremitterat förslaget till mål till tekniska nämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott
anser att målen inte uppfyller kommunens krav på mål enligt målstyrningsmodellen (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta).
Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspångs kommun har i skrivelse till tekniska nämnden
översänt Gullspångs kommuns leveransåtaganden (mål). De anger att det är angeläget att
dessa leveransåtaganden också inarbetas i tekniska nämndens mål 2013.
Under sammanträdet diskuterades om målen ska vara i ett MTG-perspektiv eller göras speciella för respektive kommun.
Förvaltningen återkommer med ett bredare förslag med övergripande mål för samtliga tre
kommuner där det finns möjlighet.
Underlag för beslut

Tekniska nämndens mål 2013.
Ksau § 19/2013. Mål för tekniska nämndens verksamhet år 2013.
Gullspångs kommun Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse ”Tekniska nämndens förslag
till mål för år 2013, Tn § 216”, daterat 2013-01-21.
______________________________________________________

Expedieras till:
Åke Lindström, förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 18

Tekniska nämnden
Tn § 43

TN2013/0055

Diskussionsärende. Information – Tekniska nämndens mål år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att bjuda in Maria Torp till nästkommande sammanträde i
tekniska nämnden.
Bakgrund

Tekniska förvaltningen arbetar med att lämna förslag till mål för tekniska nämnden år 2014.
Förvaltningen har tagit fram förslag till mål för tekniska nämnden år 2014. Med anledning
av de synpunkter som inkommit från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad och
kommunledningen i Gullspång, har förvaltningen för avsikt att återkomma med förslag till
mål.
I Mariestads kommuns ”Handbok för vision Mariestad 2030” behandlas arbetsgången för
processen med att ta fram nämndsmål. Där framgår det att det är de förtroendevalda som
beslutar om nämndernas mål men att processen med att ta fram beslutsunderlag är ett samarbete mellan de förtroendevalda och de anställda i respektive förvaltning.
Vid dagens sammanträde föreslogs det att bjuda in kvalitetsstrateg Maria Torp till nästa
sammanträde för att informera om arbetsprocessen.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.
Förvaltningens förslag till tekniska nämndens mål 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Åke Lindström, förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 19

Tekniska nämnden
Tn § 44

TN2012/0176

Diskussionsärende. Information - Utvärdering av MTG Teknik
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen i Gullspång kommun har i Ks § 133, 2012-05-29, beslutat att tekniska
nämnden utför en utvärdering av MTG Teknik från start till nuvarande datum. Frågan har
uppkommit om att MTG Kommunal Tekniks verksamhet behöver redovisa sin verksamhet
och investeringar till Kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens arbetsutskott har i beslut Tnau § 54, 2013-02-26, beslutat att uppdra till
nämndsekreteraren att kalla till ett möte med representanter från kommunledningen i Gullspång och representanter från Tekniska nämnden och dess förvaltning.
Vid mötet, som ska ske den 9 april, ska en avstämning ske om vilken överenskommelse som
gjordes i samband med att en gemensam teknisk nämnd bildades och hur vi uppfattar att
arbetet fungerar idag. Det första mötet ska behandla frågor kring VA-avdelningens verksamheter.
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutade att uppdra till nämndsekreteraren att kalla till ett möte med
representanter från kommunledningen i Gullspång och representanter från Tekniska nämnden och dess förvaltning.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun f.k
Åke Lindström, förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 20

Tekniska nämnden
Tn § 45

Information – Inför budget 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. Ärendet återkommer till nästkommande
möte.
Bakgrund

Tekniska nämnden har 2012-12-11 gett förvaltningen i uppdrag att redovisa förutsättningarna för tekniska nämndens budget 2013 för Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads
kommun, Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kommun och Kommunstyrelsens allmänna utskott i Gullspångs kommun.
Förvaltningschef Åke Lindström informerade att redovisningar till respektive kommunstyrelse har genomförts. Ett arbete med att uppdatera och analysera det redovisade materialet
pågår.
Tekniska nämnden gav 2013-01-29 förvaltningen i uppdrag att informera respektive
Kommunstyrelse i Töreboda och Gullspångs kommuner om de rättelser som gjorts i bokslutsarbetet gällande fastighetsavdelningens verksamheter. Denna information kommer att
genomföras snarast möjligt.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning under sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Åke Lindström, förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 21

Tekniska nämnden
Tn § 46

Information - Prioriteringar av investeringar 2013, MTG
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tagit del av informationen.
Bakgrund

Förvaltningschef Åke Lindström redovisade de prioriteringar som förvaltningen tagit fram.
De redovisade prioriteringarna ska ses som ett arbetsmaterial som kräver ytterligare genomgång. Ärendet återkommer.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Åke Lindström, förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 22

Tekniska nämnden
Tn § 47

TN2011/0010

Val av ledamot till tekniska nämndens arbetsutskott
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden utser Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) till ledamot i Tekniska nämndens arbetsutskott för resterande del av mandatperioden.
Bakgrund

Tore Johansson (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot/1:e vice
ordförande i tekniska nämnden och dess arbetsutskott.
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har 2013-01-28 valt att nominera Suzanne
Michaelsen Gunnarsson (S) till 1:e vice ordförande i tekniska nämnden för resterande del av
mandatperioden. Till ordinarie ledamot efter Suzanne Michaelsen Gunnarsson har
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun valt Ulf Nilson (S). Kommunfullmäktige i Mariestad har 2013-02-25 beslutat att utse Suzanne Michaelsen Gunnarsson till 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.
Tekniska nämnden ska därefter utse ledamot till arbetsutskottet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Lönekontoret
Kommunledningskontoret i Gullspång
Kommunledningskontoret i Töreboda f.k.
Kommunledningskontoret i Mariestad f.k.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 23

Tekniska nämnden
Tn § 48

Anmälan av arbetsutskottets protokoll
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets protokoll från den 26 februari har anmälts och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 24

Tekniska nämnden
Tn § 49

Anmälan av delegationsärenden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Följande beslut enligt delegationsordningen har redovisats:


Revidering av ansvariga attestanter för 2013 års verksamhet.



Ren verkställighet. Begagnande av allmän plats att få använda del av torgytan i Töreboda för tillfällig parkering. Perioden 2013-01-25 – 2013-08-13.



Ren verkställighet. Delegationsbeslut gällande beviljade bostadsanpassningsbidrag
för
februari månad 2013.

______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 25

Tekniska nämnden
Tn § 50

Informationsärenden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Fyra-timmars parkering på Gamla Torget i Mariestad.

Förvaltningschef Åke Lindström informerade om anställda i Stadshusets möjligheter till att
parkera på Gamla Torget. Förutom att anställda i Stadshuset hänvisas till att välja andra
parkeringsalternativ än Gamla Torget så kommer den maximala parkeringstiden på 2
timmar att ändras till 4 timmar från april månad. Ändringen görs för att förbättra
parkeringsmöjligheterna för tillfälliga besökare som har behov av mer än 2 timmars
parkeringstid.
Trafikutredaren kommer att ändra detta genom delegationsbeslut i de lokala trafikföreskrifterna
______________________________________________________

Parkering i Mariestads centrum

Dnr TN2013/0056
Förvaltningschef Åke Lindström informerade om parkeringar i Mariestads centrum. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en sammanställning över de förändringar
som gjorts angående parkeringar i Mariestads centrum under de senaste åren.
Ärendet återkommer.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 26

Tekniska nämnden
Tn § 51

Frågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Renhållning i Mariestads kommun

Ledamot Lars Arestrand (M) ställde frågor kring renhållningen i Mariestad. Efter lördagar
och söndagar ser det mycket skräpigt ut, framförallt runt Nya Torget. Frågan var vad
näringsidkarna har för ansvar att städa upp utanför sina egna verksamheter.
Frågan besvarades med att kontakter tagits med fastighetsägare och näringsidkare runt Nya
Torget vid tidigare tillfällen och att de då blivit informerade om deras ansvar.
Förvaltningen tar med sig frågan om att återigen kontakta fastighetsägare och näringsidkare
runt Nya Torget samt att undersöka möjligheter till att ställa ut större papperskorgar kring
torget.
______________________________________________________

Cruising den 25 maj 2013 i Mariestad

Den 25 maj i år kommer den årliga Cruisingen att äga rum i Mariestad. . Cruisingen är en
årlig tradition som uppskattas av många. Både Mariestadsbor och personer från intilliggande
kommuner kommer för att se och delta i cruisingen. Detta innebär också ett ansvar för
kommunen att allt fungerar som till exempel för räddningstjänst, busstrafik med mera.
Ledamot Evert Eklind (MAP) ställde frågor om den bilburna kortegen kan gå via Stockholmvägen, vänster i Mariakorset mot Strandvägen och vända vid Karls Holme Folkets
Park.
Förvaltningen tar med sig frågan och undersöker möjligheterna.
______________________________________________________

Underhåll, gata och fastighet

Ledamot Göran Hellström (FP) ställde frågor kring brist av underhåll på kommunens fastigheter och inom gatuverksamheten. Det bör komma fram mer hur kostsam brist av underhåll kan bli och hur det går att tydliggöra att underhåll måste prioriteras. Första prioritering är att tydliggöra att människors säkerhet ska vara prioritering 1.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Sida 27

Tekniska nämnden
Bilaga 1
Omröstning Tn § 31, 2013-03-12

Namn och parti
Ulf Andersson (s)

JA

AVSTÅR

NEJ

X

Suzanne Michaelsen
Gunnarsson (s)

X

Evert Eklind (map)

X

Anita Steijer (s)
Tjänstgörande ersättare

X

Magnus Dimberg (m)

X

Sven Olsson (c)

X

Ulf Nilson (s)

X

Per Rang (m)
Tjänstgörande ersättare

X

Ola Bertilsson (s)

X

Mikael Jonsson (v)

X

Sune B Jansson (c)

X

Göran Hellström (fp)

X

Lars Arestrand (m)

X

SUMMA:

Justerandes signatur

8

4

Utdragsbestyrkande

1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-12

Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2013-03-12

Anslagsdatum

2013-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

Anslag tas ner

2013-04-11

...............................................................................................................

Ingalill Lindblad
___________________________________________________________________________________________________________

