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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 1 

Godkännande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning med ändring-
en att ärendet under punkt 21, ev. ändring av sammanträdesdagar för tekniska nämnden och 

arbetstutskottet utgår. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 2 

Information – Bemanningsläge, rekryteringsläge och ansvarsfördel-
ning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson informerar om bemanningsläge, re-
krytering och ansvarsfördelningen inom tekniska verksamheten. 
 
Under tekniske chefens frånvaro tar Kristofer Svensson ansvar för delar av organisationen.  
 
Processen med att rekrytera en gatuchef är ännu inte avslutad. Johan Bengsson är tillför-
ordnad gatuchef februari ut.  
 
Inom gatuavdelningen pågår en rekryteringsprocess av projektledare. Avdelningen har även 
förstärkts med en gatuingenjör.  
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 3 TN 2014/618 

Yttrande över revisionsrapporten avseende tekniska nämnden och 
kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda kommun 
inom ramen för MTG-samarbetet 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden bedömer att genomförd revisionsrapport kan utgöra en bra grund 
inför det önskvärda arbetet med att skapa goda förutsättningar för dialog, tillit och for-
mer för beställningar och den påföljande beställningsföljsamheten mellan tekniska 
nämnden och de tre kommunstyrelserna. 
 

2. Tekniska nämnden ser gärna att arbetet med att justera de synpunkter som bedöms som 
relevanta i rapporten ska ske gemensamt mellan tekniska nämnden och de tre kommun-
styrelserna. Detta arbete bör prioriteras och pågå parallellt med budget arbetet inför 
2016 där beslut väntas i de tre kommunerna i juni 2015. 
 

3. Tekniska nämnden noterar de tjänstemannareflektioner som framförs i detta dokument 
och föreslår att de förs vidare som stöd in i de kommande diskussionerna mellan tek-
niska nämnden och de tre kommunstyrelserna. 
 

4. Tekniska nämnden ger ordförande i uppdrag att upprätta en kontakt med MTG styr-
grupp för att kommunicera nämndens önskemål om att kommunstyrelserna i de tre 
samverkande kommunerna utarbetar ett gemensamt tillvägagångsätt för beställningar 
gentemot tekniska nämnden.  

Revisorernas slutsatser   

Tidigare utredning 
 
Revisorerna hänvisar även till en tidigare utvärdering från år 2010 där de då rekommendera 
att så väl tekniska nämnden som de tre kommunstyrelserna ska behandla nedanstående slut-
satser: 
 
a) Analysera det fullmäktigebeslut som ligger till grund för samarbetet 
b) Mot bakgrund av fattade beslut tydliggöra roller, uppdrag och förväntningar 
c) Införa en nyckeltalsbaserad modell för uppföljning och utvärdering 
 
Revisorerna rekommenderar även att en utvärdering genomförs inför ny mandatperiod 
kring nämndens uppdrag och medlemskommunernas ambitioner. 
 
Aktuell utredning 
a) Klargöra nämndens roll som utförarnämnd / eller en nämnd av mer traditionellt snitt. 
b) Utveckla beställarfunktion i respektive kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 3 (forts.) TN 2014/618 

c) Besluta hur beställningar ska ske och kommuniseras. Det är inte ändamålsenligt att tre 
kommuner beställer på olika sätt. 

d) Beställningar som lämnas från respektive kommunstyrelse måste gå rätt väg och får inte 
”runda” tekniska nämnden. 

e) Samordna arbetet mellan de tre kommunerna och beställningarna till tekniska nämnden. 

Bedömning verksamhet teknik 

En tjänstemannagrupp har arbetat med revisionsrapporten för att kunna ge tekniska nämn-
den relevant input och stöd. Gruppen konstaterar för sin del bland annat att: 
 
Beställningsfunktionen: 
 
Gruppen delar uppfattningen att den i vissa delar behöver förtydligas. I normalfallet bör 
beställningarna ske i det ordinarie budgetarbetet och framgå i kommunernas verksamhets-
plan. Behov finns att återuppta och revidera samlade dokument som beskrev ”Överens-
kommelse och uppdragsbeskrivning” för tekniska nämndens verksamhet och kommunernas 
beställningar. Vi ser gärna att formerna för de tre kommunstyrelsernas beställningar så långt 
det är möjligt liknar varandra. 
 
Tekniska nämndens funktion: 
 
Gruppen delar uppfattningen om att tekniska nämndens roll som mottagare av kommuner-
nas beställningar kan förtydligas. I detta kan även rollen som ”utförarorganisation” eller 
”traditionell nämnd” diskuteras. 
 
Analysera de fullmäktigebeslut som ligger till grund för samarbetet: 
 
Det är viktigt att känna sin historia och de förväntningar som lagts såväl på den gemen-
samma tekniska nämnden som på de tre kommunstyrelserna. Detta arbete och analys bör 
göras gemensamt och tillsammans mellan ex MTG-styrgrupp och tekniska nämndens ar-
betsutskott för att skapa gemensam kunskap. Det skulle vara intressant att lyfta frågeställ-
ningen om att det värdefullt att i början på den nya mandatperioden genomföra en ny ”nu-
lägesbeskrivning” av innehållet i samverkan kring de kommunaltekniska verksamheterna 
och nuvarande omfattning och verksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde. 
 
Införa en nyckeltalsbaserad modell för uppföljning och utvärdering: 
 
Det är bra med ett samordnat sätt att följa upp och redovisa utfall av såväl löpande verk-
samhet som prioriterade uppdrag i de tre kommunerna. Även här ser vi att arbetet bör ske 
gemensamt. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 3 (forts.) TN 2014/618 

Bakgrund 

De tre MTG-kommunernas revisorer har genomfört en granskning av tekniska nämnden 
och kommunstyrelserna i de tre samverkanskommunerna. Syftet med granskningen är att 
bedöma om intentionen/ursprungstanken från bildandet av den gemensamma nämnden år 
2008 är uppfylld. Revisorerna har särskilt belyst områdena styrning, ledning och effektivitet. 

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till beslut och tilläggsyrkar att förslaget till beslut 
kompletteras med ” Tekniska nämnden ger ordförande i uppdrag att upprätta en kontakt 
med MTG styrgrupp för att kommunicera nämndens önskemål om att kommunstyrelserna i 
de tre samverkande kommunerna utarbetar ett gemensamt tillvägagångsätt för beställningar 
gentemot tekniska nämnden”. 
 
Sven- Inge Eriksson (KD) tillstyrker Brandströms (M) tilläggsyrkande. 
 
Ordförande Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp tilläggsyrkandet samt förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen. 

Underlag för beslutet 

Revisorerna i Mariestads kommun, Töreboda kommun och Gullspångs kommun, revisions-
rapport, ”Granskning av tekniska nämnden och kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad 
och Töreboda kommun inom ramen för MTG-samarbetet”, 18 november 2014. 
 
Samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner, 2007. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, 
 ” Diskussionsunderlag: Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av tekniska nämn-
den och kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda kommun inom ramen 
för MTG-samarbetet”,  
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Revisorerna Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 4 TN 2014/18 

Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2015 i Töreboda 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2015 i Töreboda kommun i enlighet med för-
slaget. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2015 i Töreboda 
kommun. 

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2015 i Töreboda kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ” Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2015 i Töreboda 
kommun”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 5 TN 2015/16 

Fördelning av investeringsmedel i Gullspångs kommun år 2015 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att fördela investeringsmedlen 
enligt följande: 
 
Allmänna vägen etapp 2/Gång- och cykelväg  0,5 mkr Gata 
Va-ledningar Allmänna vägen     1,65 mkr Va  
Ytterligar ombyggnation avloppspumpstationen  0,15 mkr Va i hamnen i Otterbäcken 
Planerat asfaltbeläggningsunderhåll   0,4 mkr Gata 
Takomläggning Läkarstationen    0,5 mkr Fastighet 
Byte hiss Gullstensskolan     0,6 mkr Fastighet 
Renovering kylrum Regnbågsskolan   0,2 mkr Fastighet 

Bakgrund 

Eftersom investeringsbehovet är större än tekniska förvaltningens budget på 4 miljoner 
kronor för år 2015, är det ett antal investeringsprojekt som måste skjutas på framtiden eller 
äskas separat. 
 
Bland annat kommer endast mindre planerat beläggningsarbete att utföras och gång och 
cykelvägen utmed Villagatan kommer inte att förlängas. Tillgänglighetsanpassning av buss-
terminalen i Gullspång prövas i särskild ordning. 
 
Investeringsbudgeten medger inte heller några investeringar på va-verken och pumpstation-
erna, där behovet är stort. Investeringar avseende skollokaler kommer att äskas separat. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén, va-chef Michaels Nordin och tf. 
gatuchef Johan Bengtsson ” Fördelning av 4 mkr investeringsmedel i Gullspång”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 6 TN 2015/12 

Skollokaler, investeringar 2015 i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att anslå 7,0 mkr investeringsme-
del för byte av fönster och radiatorsystem på Gullstensskolans högstadium, ut-
byte/ombyggnad av värmesystemets styrutrustning vid Gullstensskolan samt åtgärda an-
märkningar på ventilationen vid Gullstensskolan. Dessutom utbyte/ombyggnad av värme-
systemets styrutrustning vid Regnbågsskolan i Hova samt åtgärda anmärkningar på ventilat-
ionen vid Regnbågsskolan.  

Bakgrund 

Skolorna i Gullspång och Hova har under ett flertal år varit i behov av upprustning. På-
gående förstudie gällande skolor och förskolor har ytterligare påvisat behovet av åtgärder. 
Redan sommaren år 2014 identifierades behovet av att byta fönster på Gullstensskolan, men 
beslutet skulle invänta resultatet av den nu pågående förstudien. Allting i förstudien pekar 
dock på att lokalerna även fortsättningsvis ska användas i utbildningssyfte. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltare Jim Gustavsson och fastighetschef Bo Theorén ” 
Skollokaler, investeringar 2015 i Gullspångs kommun”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen i Gullspång) 
(Ekonomienheten i Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 7 TN 2013/78 

Information – status på tillståndsansökningarna för Hova och Gull-
spångs avloppsreningsverk 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Tillståndsansökningarna för reningsverken i Hova respektive Gullspång skickades in till 
länsstyrelsen i slutet av oktober 2014. 
 
Under slutet av december månad återkom länsstyrelsen med begäran om komplettering av 
de båda ansökningarna. Föreläggandet innehöll även Miljö- och byggnadsnämndens ytt-
rande om komplettering. VA-avdelningen har nu till den 6 februari 2015 på sig att komplet-
tera ansökningarna. När länsstyrelsen bedömer ansökningarna kompletta kommer de att 
kungöras i ortspressen samt skickas på remiss till berörda. 
 
Länsstyrelsen efterfrågar i stort sett samma kompletterande uppgifter för de båda renings-
verken. Bl.a. efterfrågas uppgifter om 
 

 hur olika byggnader samt ytor på respektive fastighet används, 

 ritningar över hur dagvatten omhändertas, 

 försiktighetsåtgärder i samband med lastning och lossning av slam samt kemiska pro-
dukter, 

 försiktighetsåtgärder vid hantering av kemiska produkter, 

 åtgärder, övervakning och larmsystem för att förhindra överdosering av kemikalier, 

 framtida användning av sand från sandfång, 

 framtida användning av avloppsslam efter det att sluttäckningen av Odenslunds deponi 
är färdigställd. 
 

Förhöjda kopparhalter i avloppsslammet från Hova uppmärksammas också. Länsstyrelsen 
efterfrågar här en redogörelse för kommunens strategi för att klara gällande gränsvärden för 
att sprida avloppsslam på jordbruksmark. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och va-chef Michael Nordin 
” Information om arbetet med tillståndsansökningar för reningsverken i Gullspång och 
Hova”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Miljöingenjör Johanna Klingborn) 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 8 TN 2015/18 

Information – ombyggnaden av E 20 i Hova och hur detta påverkar 
VA-anläggningar i området 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Trafikverket planerar att bygga om E20 i Hova med byggstart slutet 2015 eller början 2016. 
I det nya vägområdet finns idag VA-ledningar som behöver flyttas till följd av vägombygg-
naden. En projektering har gjorts av en av Trafikverket utvald entreprenör i samråd med 
VA-avdelningen. 
 
I sådana här projekt är det brukligt att Trafikverket finansierar flytt av de ledningar som idag 
ligger utanför befintligt vägområde medan VA-kollektivet finansierar de ledningar som be-
höver flyttas, men som idag befinner sig inom befintligt vägområde. En första kostnadsupp-
skattning påvisar att VA-kollektivets del i sådana fall skulle vara ca 2 mkr. Efter samråd och 
förhandling med Trafikverket, som resulterat i att Trafikverket tar en större del, blir kostna-
den för VA-kollektivet 750 tkr. I överenskommelsen med Trafikverket kan vi p.g.a. det lilla 
investeringsutrymmet som råder i Gullspångs kommun välja att dela upp denna summa på 
två år. Överenskommelsen är också att om byggnationen startar redan 2015 så är vi inte er-
sättningsskyldiga till Trafikverket förrän 2016 för att kunna ha framförhållning i investe-
ringsbudgeten. 
 
Trafikverket gör upphandling och utvald entreprenör utför hela VA-byggnationen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och va-chef Michael Nordin 
” Information om E20 ombyggnaden i Hova och hur detta påverkar VA-anläggningar i om-
rådet”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Miljöingenjör Johanna Klingborn) 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 9 TN 2012/260, 2012/261 

Information – Fortsatt arbete med vattenskyddsområden i Hova och 
Vassbacken 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Sedan ett par år tillbaka har ett arbete pågått med att förnya vattenskyddsområdena i Hova 
och Vassbacken. Arbetet handlar om att dels bestämma områdenas utbredning samt vilka 
skyddsföreskrifter som ska gälla inom dessa. 
 
Arbetet har under 2014 fortskridit i låg fart och endast berört enskilda tjänstemän i sakfrå-
gor. Under våren kommer detta arbete intensifieras. Arbetet kommer drivas i nära samråd 
med ksau/uu i respektive kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Information om arbetet med vat-
tenskyddsområden Hova och Vassbacken”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 12 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 10 TN 2013/77 

Information – föreläggande från Statens VA-nämnd gällande Kvarn-
bolet 1:14 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

Kvarnbolet 1:14 är en jordbruksfastighet i Töreboda kommun som försörjs med kommu-
nalt vatten och avlopp sedan 70-talet. Fastigheten ingår inte i kommunens verksamhetsom-
råde. 
 
I samband med sprängningar som kommunen utförde i fastighetens närområde på 70-talet 
sinade fastighetens vattenbrunn. Den troliga orsaken bedömdes vara sprängarbetena och 
kommunen kompenserade fastighetsägare med att denne fick koppla på sig på kommunalt 
VA och avtal tecknades om att fastighetsägaren skulle få 900 kubikmeter fritt vatten för all 
framtid. 
 
Sedan en tid tillbaka har fastigheten bytt ägare (till den gamla ägarens son och dennes 
hustru) och avtalet om fritt vatten har bedömts av VA-avdelningen och jurister upphört att 
gälla. Dels för att ägarbyte har ägt rum men också för att ”för all framtid” i sådana här 
sammanhang enligt prejudikat brukligt handlar om ca 40 år. 
 
Efter beslut i Tekniska nämndens sammaträde 2014-09-09 (TN § 194) erbjöds de nya fas-
tighetsägarna ett nytt tidsbestämt (t o m 2025-12-31) avtal med samma villkor som föregå-
ende ägares. 
 
Den föregående fastighetsägaren har lämnat in en överklagan hos statens VA-nämnd för att 
få ärendet prövat. Statens VA-nämnd har p.g.a. detta begärt in ytterligare uppgifter från 
kommunen för att eventuellt pröva ärendet. 
 
Töreboda kommun företräds på delegat i överläggningarna av Rolf Sjöström, Stadsjurist i Mari-
estads kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Information om föreläggande från 
VA-nämnden gällande Kvarnbolet 1:14 i Töreboda”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 11 TN 2012/255 

Information – uppdrag att upprätta förslag till verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten vid Sjöängen som omfattar Sjöängens samfäl-
lighetsförening 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen. 

Bakgrund 

VA-chef Michael Nordin och chef för sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag från 
kommunchefen i Mariestads kommun att upprätta ett förslag till kommunalt verksamhets-
område för vatten och spillvatten vid Sjöängen så att det innefattar Sjöängens samfällighets-
förening m.m. Uppdraget innefattar även att upprätta förslag till differentierade anslutnings-
avgifter i tre nivåer. 
 
Uppdraget ska vara klart den 23 januari för att behandlas i ksau den 29 januari 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Information om Uppdrag från 
Kommunchef i Mariestad om förslag till verksamhetsområde i Sjöängenområdet”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(VA-chef Michael Nordin) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 14 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 12 TN 2015/19 

Lokala trafikföreskrifter för ökad säkerhet på Sockenvägen i Mari-
estad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att meddela lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet på 
Sockenvägen, enligt bilaga med ärendenummer 1493 2014-00150. 

Bakgrund 

Sockenvägen har under många år utgjort, för boende utmed vägen, ett problem med ”bus-
körning” och höga hastigheter. Av denna anledning har kommunens Lokala Trafiksäker-
hetsrådet erhållit många klagomål och en önskan om lägre hastighet. 
 
Vägen är en smal och kurvig, och med många barn boende utmed vägen. 
En bättre trafikmiljö och ökad säkerhet för oskyddade trafikanter skapas enklast med en 
lägre hastighet. 
 
Yttrande 
Polismyndigheten i Västra Götaland har yttrat sig över förslaget och tillstyrker ärendet, da-
terat 2014-12-08. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och tf. gatuchef Johan Bengts-
son ”Förslag till åtgärder för ökad trafiksäkerhet på Sockenvägen i Mariestads kommun”. 
 
Bilaga 1493 2014-00150. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 15 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 13 TN 2015/20 

Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet på Åsenvägen i Ma-
riestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till verksamhet teknik för att utöka 
området där hastighetsbegränsningen ska tillämpas att även omfatta hela Radbyvägen samt 
Åsenvägen, mellan gränsen för tätbebyggt område och söderut till gränsen för kommunens 
enskilda väg.  

Bakgrund 

Lokala trafiksäkerhetsrådet har erhållit en rad klagomål om höga hastigheter på Åsenvägen. 
Vägen är en smal och kurvig väg med många oskyddade trafikanter. Biosfärs cykelstråk går 
utmed denna väg till Lidköping via Kinnekulle och vägen är också ett populärt promenad-
stråk. 
En bättre trafikmiljö och ökad säkerhet på berörd sträcka skapas enklast med en lägre has-
tighet. 
 
Yttrande 
Polismyndigheten i Västra Götaland har yttrat sig över förslaget och tillstyrker ärendet, da-
terat 2014-12-08. 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till verksamhet teknik för att 
utöka området där hastighetsbegränsningen ska tillämpas att även omfatta hela Radbyvägen 
samt Åsenvägen, mellan gränsen för tätbebyggt område och söderut till gränsen för kom-
munens enskilda väg. 
 
Ulf Andersson (S) yrkar att tekniska nämnden ska ge trafikingenjören delegation att be-
gränsa hastigheten på Radbyvägen med fortsatt sträckning.  
 
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer frågan om återremiss mot att ären-
det ska avgöras på dagens sammanträde och finner att tekniska nämndens arbetsutskott be-
slutar att återremittera ärendet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och tf. gatuchef Johan Bengts-
son ” Förslag till åtgärder för ökad trafiksäkerhet på Åsenvägen i Mariestads kommun”. 
 
Bilaga 1493 2014-00149. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: Trafikingenjör Eva Berdenius, tf. gatuchef Johan Bengtsson 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 16 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 14 TN 2015/21 

Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom tätbebyggt om-
råde på Torsö 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar meddela lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom 
tätbebyggt område på Torsö enligt bilaga med ärendenummer 1493 2014-00156. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik vill utöka antalet orter med tätbebyggda områden med begränsad hastig-
het, 40 km/h. Ett av dessa områden ligger på Torsö. Genom det tätbebyggda området på 
Torsö passerar dagligen många bilister och med hänsyn till oskyddade trafikanter vill verk-
samhet teknik sänka hastigheten inom det berörda området. 
 
Under vintermånaderna rör sig många barn inom det tätbebyggda området på väg till och 
från skola eller skolskjuts. 
 
Under sommarmånaderna ökar trafiken avsevärt och Torsö blir då, tillsammans med övriga 
öar i denna del av Vänerskärgården, ett attraktivt utflyktsmål. De oskyddade trafikanterna, 
främst per cykel, blir allt fler. Många är på väg till olika aktiviteter, men framför allt är målet 
någon av öarnas badplatser. 
 
En sänkning av hastigheten från 50 km/tim till 40 km/tim. inom tätbebyggt område, leder 
till ökad trafiksäkerhet och en bättre miljö. Att sänka hastigheten med 10 km/tim påverkar 
troligtvis även andra kvalitéer såsom tillgänglighet och trygghet, men innebär också enkel-
het, tydlighet och inte alltför plottrig hastighetssättning i en så litet tätort. 
 
Med anledning av att det tätbebyggda området är väldigt litet har endast en förenklad has-
tighetsöversyn genomförts i samarbete med Trafikverket som är väghållare på genomfarten. 
 
Yttrande 
Polismyndigheten i Västra Götaland och Trafikverket har yttrat sig över förslaget och till-
styrker ärendet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och tf. gatuchef Johan Bengts-
son ” Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet”. 
 
Bilaga 1493 2014-00156. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Trafikingenjör Eva Berdenius) 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 17 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 15 TN 2015/22 

Finansiering av utbyte av brygga D och E samt upprustning av 
brygga F i Mariestads hamn 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avsätter 1 700 tkr ur gatuavdelningens rambudget för hamnar till utbyte 
av brygga D och E samt upprustning av brygga F i Mariestads hamn. 

Bakgrund 

Bryggorna D och E är i stort behov av utbyte. Bryggorna är av en äldre typ utan flytelement 
av cellplast och de äldsta flytbryggorna i Mariestads hamn med härstamning från -60 talet. I 
samband med ett utbyte moderniseras bryggorna med bl.a. El- och Y-bommar efter önske-
mål från båtplatsinnehavarna. Kostnadsuppskattning 1 500 tkr. 
 
Under 2013 och 2014 har AME renoverat bryggor i bl.a. Östra hamnen samt i gästhamnen. 
Brygga F är den sista bryggan i Östra hamnen som inte genomgått en renovering. AME har 
resurser för att utföra arbetet innan säsong 2015. Kostnadsuppskattning 200 tkr. 

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) tillstyrker förslag till beslut viket är detsamma som arbetsutskottets beslut. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ”Förslag till finansiering av utbyte av brygga D och E samt upprustning 
av Brygga F i Mariestads hamn”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 
(Ekonomienheten Mariestad) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 16 TN 2015/22 

Begäran om igångsättningstillstånd för utbyte och upprustning av 
bryggor i västra och östra hamnen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad att bevilja igång-
sättningstillstånd för utbyte av flytbryggorna D och E samt upprustning av brygga F. 
 
Kostnaden 1700 tkr tas ur gatuavdelningens anslag ”upprustning av småbåtsham-
nar/naturhamnar”. 

Bakgrund  

Bryggorna D och E är i stort behov av utbyte. Bryggorna är av en äldre typ utan flytelement 
av cellplast och de äldsta flytbryggorna i Mariestads hamn med härstamning från -60 talet. 
Under flera år har temporära lagningar och länspumpning utförts för att förlänga livsläng-
den. I samband med ett utbyte moderniseras bryggorna med bl.a. el- och Y-bommar efter 
önskemål från båtplatsinnehavarna. En upphandling behöver göras under februari-mars för 
att hinna byta ut flytbryggorna innan båtsäsong 2015.  
 
Under 2013 och 2014 har AME renoverat bryggor i bl.a. Östra hamnen samt i gästhamnen. 
Brygga F är den sista bryggan i Östra hamnen som inte genomgått en renovering. AME har 
resurser för att utföra arbetet innan säsong 2014.  
 
Åtgärderna ovan är första steget i det fortsatta arbetet med upprustning och utveckling av 
hamnen. I investeringsbudget 2015 finns 2500 tkr för upprustning av småbåtsham-
nar/naturhamnar. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson 
och Kristofer Svensson chef sektor samhällsbyggnad ” Begäran om igångsättningstillstånd 
för utbyte och upprustning av bryggor i västra- och östra hamnen”. 
 
Karta utveckling av hamnar. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Tf. gatuchef Johan Bengtsson) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 17 TN 2015/29 

Finansiering för tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i Gull-
spång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspångs kommun att bevilja tilläggsan-
slag på 600 tkr för tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i Gullspång.  

Bakgrund  

Bussterminalen i Gullspång är den sista bussterminalen i Norra Skaraborg som inte tillgäng-
lighetsanpassats. Inför 2015 har Gullspångs kommun beviljats statsbidrag för tillgänglig-
hetsanpassning av terminalen, tekniska nämnden har ställt sig bakom ansökan.  
 
Verksamhet tekniks gemensamma investeringsbudget inför 2015 föreslås vara 4 miljoner 
kronor i Gullspångs kommun. Tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i Gullspång pri-
oriteras högt av gatuavdelningen men är inte viktad mot fastighets- och VA-avdelningens 
investeringsbehov och ryms inte inom ordinarie budgetram 
 
De medel som tidigare avsatts till Storgatan samt gestaltning av centrum har inte täckt kost-
naderna för tillgänglighetsanpassning av bussterminalen.  
 
Samfinansieringsbeloppet är 1200 tkr varav kommunens del är 600 tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson ” Förslag till finansiering för till-
gänglighetsanpassning av bussterminalen i Gullspång”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 18 TN 2015/29 

Begäran om igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av 
bussterminalen i Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspångs kommun att: 
 
Alternativ 1. Bevilja igångsättningstillstånd för projektering och ombyggnad av Busstermi-
nalen i Gullspång.  
 
Alternativ 2. Tacka nej till beviljat statsbidrag i god tid. 

Bakgrund  

Bussterminalen i Gullspång är den sista bussterminalen i Norra Skaraborg som inte tillgäng-
lighetsanpassats. Inför 2015 har Gullspångs kommun beviljats statsbidrag för tillgänglig-
hetsanpassning av terminalen, tekniska Nämnden har ställt sig bakom ansökan. 
 
Arbete med förändringar av detaljplanen i centrala Gullspång pågår men bedöms inte vara 
ett hinder för ombyggnaden. En diskussion om förändrad placering av bussterminalen har 
resulterat i att bussterminalen ska behålla sitt läge.  
 
Kommunen har tidigare beviljats statsbidrag för åtgärden men beslutat att tacka nej av eko-
nomiska skäl mm.  
 
För att åtgärden skall kunna utföras under 2015 behöver projekteringsarbetet komma igång 
i mars och åtgärden utföras under hösten. Statsbidragsgrundande belopp är 1200 tkr varav 
kommunens del 600 tkr. De medel som tidigare avsatts till Storgatan samt gestaltning av 
centrum har inte täckt kostnaderna för tillgänglighetsanpassning 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson ” Begäran om igångsättningstill-
stånd för tillgänglighetsanpassning av Bussterminalen i Gullspång”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 21 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 19 TN 2014/615 

Portalparagraf om att beakta rollen som modellområde för hållbar ut-
veckling 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till verksamhet teknik för att 
förtydliga vad portalparagrafen och modellområdet innebär för de beslut som fattas av 
tekniska nämnden. 

2. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att informera 
tekniska nämnden om biosfärsområdet.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 2014-01-27 att bifalla en motion av Jan Wahn 
(C) och Nils Farken i vilken de förslog två aktiviteter för att stärka kommunens arbete med 
att implementera arbetet med biosfär. 
 
En av aktiviteterna är att Mariestads kommun ska inför en portalparagraf- eller policypara-
graf i kommunens samtliga beslutsorgan i vilken det ges uttryck för kommunens ambition 
att i alla beslut beakta att man är en del av ett modellområde för hållbar utveckling. 
 
De nämnder som ej är gemensamma kommer att komplettera sitt reglemente med portalpa-
ragrafen. Portalparagrafen kan dock inte införas i tekniska nämndens reglemente av förklar-
liga skäl. Som ett alternativ föreslår verksamhet teknik tekniska nämnden att fatta följande 
beslut: ”Mariestads kommun är en av tre kommuner som samverkar inom ramen för ett modellområde för 
hållbar utveckling. Tekniska nämnden har att i samtliga beslut som rör Mariestads kommun beakta att 
kommunen är del av detta modellområde.” 

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till verksamhet teknik för att för-
tydliga vad portalparagrafen och modellområdet innebär för de beslut som fattas av tekniska 
nämnden samt att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att informera tekniska nämnden om 
biosfärsområdet.  
 
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer frågan om återremiss mot att ären-
det ska avgöras på dagens sammanträde och finner att tekniska nämndens arbetsutskott be-
slutar att återremittera ärendet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättada av chef för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson ” Por-
talparagraf om att beakta rollen som modellområde för hållbar utveckling”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: Chef för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 20 TN 2015/30 

Kurser och konferenser för förtroendevalda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att tekniska nämndens presidium får delta på 
Presidiekonferens för tekniska nämnder 10-11 mars. 
 
Arbetsutskottet beslutar i och med deltagandet på konferensen att arbetsutskottets samman-
träde den 10 mars flyttas till den 12 mars kl. 9.00. 

Bakgrund 

Ordföranden lyfter frågan om deltagande på presidekonferens för tekniska nämndens presi-
dium.  

Underlag för beslut 

Muntlig diskussion på sammanträdet. 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Tekniska nämndens presidium 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 21 TN 2014/657 

Yttrande – Detaljplan för Termiten 1 m.m. Mariestads centralort, 
granskning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår att detaljplanen kompletteras med u-områden 
enligt yttrande från VA-avdelningen. I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för Termiten 1 m.m. 
Mariestads centralort. Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en ny 2-paralleltg F-6 skola på 
Lockerud. 

Underlag för beslut 

Förslag till detaljplan för Termiten 1 m.m. Mariestads centralort. 
 
Yttrande gatuavdelningen. 
 
Yttrande va-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 22 TN 2014/627 

Yttrande – planprogram för F-6 skola Väster inom stadsdelen Gär-
det, Mariestads centralort, samråd 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har inget att erinra mot planprogrammet.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har upprättat ett granskningsförslag till planprogram för F-6 skola Väs-
ter inom stadsdelen Gärdet, Mariestads centralort. Tekniska nämnden har beretts möjlighet 
att yttra sig över förslaget. 

Syftet med förslaget är att komplettera tidigare förstudie och fördjupa utredningen gällande 
placering.  

Underlag för beslut 

Förslag till planprogram för F-6 skola Väster inom stadsdelen Gärdet, Mariestad centralort 
 
Yttrande gatuavdelningen. 
 
Yttrande va-avdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 23 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 
1. Från kommunfullmäktige Mariestad, medborgarförslag om bättre skyltning till cykelväg 

mot Torsö/Sjötorp. 
Dnr TN 2014/00403 

2. Från kommunfullmäktige Mariestad, reviderad drift- och investeringsbudget för Mari-
estads kommun 2015 samt fleråsplan 2016-2017 
Dnr TN 2014/00019 

3. Från kommunstyrelsen Mariestad, tidplan för prognoser och redovisning av åtgärder 
2015 
Dnr TN 2014/00639 

4. Från kommunstyrelsen Töreboda, återkoppling trygghetsvandring i Älgarås 
Dnr TN 2014/00041 

5. Från kommunstyrelsen Töreboda, uppdrag åt verksamhet teknik att bygga ut duschut-
rymmen med tillslutet duschbås. 
Dnr TN 2014/00450 

6. Från kommunstyrelsen Töreboda, budgetuppföljning med prognos till och med oktober 
2014. 
Dnr TN 2014/00021 

7. Från kommunfullmäktige Töreboda, val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 
samt nominering av andre vice ordförande 2015-2018 
Dnr TN 2014/00642 

8. Från kommunfullmäktige Töreboda, gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäker-
hetsråd i MTG. 
Dnr TN 2014/00414 

9. Från kommunfullmäktige Töreboda, omklädning av stolar på Töreboda teater. 
Dnr TN 2014/00647 

10. Från kommunfullmäktige Töreboda, arbetsmiljö på Kilenskolan (budget). 
Dnr TN 2014/00501 

11. Från kommunfullmäktige Töreboda, driftbudget 2015 och flerårsplan 2016-2017. 
Dnr TN 2014/00018 

12. Från kommunfullmäktige Töreboda, investeringsbudget 2015 och flerårsplan 2016-2017 
Dnr TN 2014/00018 

13. Från allmänna utskottet Gullspång, kulvert mellan kommunkontoret i Hova och Gull-
spångbostäder AB 
Dnr TN 2014/00648 

14. Från Trafikverket, beslut om utbetalning för åtgärd Stockholmsvägen etapp 2, åtgärd 
10946 Mariestad  
Dnr TN 2014/00193 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
 2015-01-20 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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15. Från kommunfullmäktige Gullspång, driftbudget 2015  
Dnr TN 2014/00017 

16. Från kommunfullmäktige Gullspång, finansiella mål budgetåret 2015  
Dnr TN 2014/00017 

17. Från kommunfullmäktige Gullspång, kommunfullmäktiges beställningar för kommun-
styrelsen och MTG nämnder 
Dnr TN 2014/00370 

18. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda, begäran om komplettering av 
handlingar med specifikation över kostnaden för ombyggnaden av omklädningsrum Tö-
reshov  
Dnr TN 2014/00205 

19. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda, uppdrag åt tekniska förvaltningen 
att ta in anbud på nya och begagnande moduler 
Dnr TN 2014/00653 

20. Från kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad, igångsättningstillstånd för gatuupp-
rustning av Marielundsgatan i samband med återställning efter VA-sanering. 
Dnr TN 2014/00632 

21. Från kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad, igångsättningstillstånd för upprustning 
av gång- och cykelväg utmed Strandvägen. 
Dnr TN 2014/00633 

22. Från kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad, igångsättningstillstånd för byte av sta-
ket mot Kinnekullebanan, sträckan Stockholmsvägen-Drottninggatan. 
Dnr TN 2014/00634 

23. Från kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad, redovisning av uppdrag: Förslag på 
vilka naturhamnar som kan vara aktuella att restaurera. 
Dnr TN 2014/00661 

24. Från kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad, laddstolpar för elbilar i Mariestads 
tätort  
Dnr TN 2014/00658 

25. Från Trafikverket, beslut om utbetalning av statlig medfinansiering för 
miljö/trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar år 2014, åtgärd 10910 i Gullspång. 
Dnr TN 2013/00155 

26. Från kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad, återrapportering av uppdrag, statusbe-
skrivning av kommunens cykelbanor. 
Dnr TN 2014/00662 

27. Från kommunfullmäktige Gullspång, ordning för inkallande av ersättare. 
Dnr TN 2014/00587 

28. Från kommunfullmäktige Gullspång, val till tekniska nämnden. 
Dnr TN 2014/00642 

29. Från Trafikverket, beslut om utbetalning av statlig medfinansiering för miljö trafiksä-
kerhet på kommunala gator och vägar år 2014, åtgärd 10952 och 10953 i Töreboda 
kommun. 
Dnr TN 2014/00250 

30. Från kommunfullmäktige Mariestad, parkeringsavgifter i Mariestads centrum. 
Dnr TN 2014/00254 
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31. Från kommunfullmäktige Mariestad, val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 
för mandatperioden 2015-2018. 
Dnr TN 2014/00642 

32. Från kommunfullmäktige Gullspång, föreningars kostnad för vattenförbrukning.  
Dnr TN 2014/00167 

33. Från kommunfullmäktige Töreboda, värdegrund, vision och målpaket för Töreboda 
kommun.  
Dnr TN 2015/00010 

34. Från kommunfullmäktige Töreboda, inkallelseordning för ersättare 2015-2018. 
Dnr TN2014/00587 

 ______________________________________________________  
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Uppdrag från arbetsutskottet till verksamhet teknik 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Framtagande av verksamhetsplan 

Efter yrkande från Ulf Andersson (S) beslutar tekniska nämndens arbetsutskott att ge sam-
hällsbyggnadschefen i uppdrag att utarbeta en verksamhetsplan utifrån ett MTG perspektiv. 
 
 ______________________________________________________  
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Aktuell information frågor 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Följande aktuell information lämnades på sammanträdet 
 

 Ändring av dag för dialogkonferens med Gullspångs kommun och verksamhet tek-
nik till den 11 februari. 
 

 Behov av utbildning och introduktion för nya nämnden. 
 

 Handläggning av uppdrag till tekniska nämnden. 
 

 ______________________________________________________  

 

 

 
 
 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-01-20 
 
Anslagsdatum 2015-01-22 Anslag tas ner 2015-02-13 
 
Förvaringsplats för protokollet  Verksamhet teknik 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


