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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 15.30-16.45 

 

Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande 
 Evert Eklind (MAP)  2:e vice ordförande 
 Magnus Dimberg (M) Ledamot 
 Gunnar Bohlin (M) Tjänstgörande ersättare 
 Ola Bertilsson (S) Ledamot 
 
 

Övriga deltagande Ingalill Lindblad Sekreterare 
 Åke Lindström Förvaltningschef 
 Elisabeth Westberg Förvaltningsekonom  

 

 

Utses att justera Ola Bertilsson  

 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 

 

Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  § 31-41 
 Ingalill Lindblad 

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

 Ulf Andersson  

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

 Ola Bertilsson  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 31                                                                                                  
 

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 
 
Följande ärenden har tillkommit. 
 

 Tillstånd för uteserveringar 

 Stockholmsvägen 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 32 TN2013/0039 

Slutredovisning av investeringsprojekt för 2012, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar förvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt för 2012 
till nämnden. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Förvaltningen har redovisat investeringsprojekt som överstiger 10 basbelopp. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet.  
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 33 TN2013/0040 

Slutredovisning av investeringsprojekt för 2012, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar förvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt för 2012 
till nämnden. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 
 

Bakgrund 

Förvaltningen har redovisat investeringsprojekt som överstiger 10 basbelopp. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet.  
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 34 TN2013/0041 

Slutredovisning av investeringsprojekt för 2012, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar förvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt för 2012 
till nämnden. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 
 

Bakgrund 

Förvaltningen har redovisat investeringsprojekt som överstiger 10 basbelopp. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet.  
 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 5 
 2013-02-12  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 35 TN2012/0219 

Uppföljning av internkontrollplan 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens uppföljning av internkon-
trollplan till nämnden. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Förvaltningen har under det gångna året gjort löpande kontroller och stickprov av de ruti-
ner som planen innefattar. 
 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 36 TN2013/0042 

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2012 till 2013,  
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.  
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering av drift- och investeringsbudget från 
2012 till 2013 för tekniska nämndens verksamheter. 
 
Med anledning av det redovisade underskottet med 2 179 000 kronor i driftbudget 2012 har 
förvaltningen lämnat önskemål om att slippa ta med underskottet till 2013 års driftbudget. 
 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 7 
 2013-02-12  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 37 TN2013/0043 

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2012 till 2013,  
Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.  
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering av drift- och investeringsbudget från 
2012 till 2013 för tekniska nämndens verksamheter. 
 
Med anledning av det redovisade underskottet med 2 017 000 kronor i driftbudget 2012 har 
förvaltningen lämnat önskemål om att slippa ta med underskottet till 2013 års driftbudget. 
 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 38 TN2013/0044 

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2012 till 2013,  
Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras.  

 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering av drift- och investeringsbudget från 
2012 till 2013 för tekniska nämndens verksamheter. 
 
Med anledning av det redovisade underskottet med 3 512 000 kronor i driftbudget 2012 har 
förvaltningen lämnat önskemål om att slippa ta med underskottet till 2013 års driftbudget. 
 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 39 TN2011/0010 

Rättelse av Tnau § 18/2013 
Val av ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet avvaktar med att utse ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

I tekniska nämndens arbetsutskott är platserna som ersättare för Ola Bertilsson (S) och 
Evert Eklind (MAP) vakanta. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott har i Tnau § 18/2013 föreslagit nämnden att utse Leif 
Andersson (S) till ersättare för Ola Bertilsson (S) i arbetsutskottet. 
 
Leif Andersson (S) är inte ledamot i tekniska nämnden. Val av ledamot i tekniska nämnden 
ska utses av Kommunfullmäktige i Mariestad. Med anledning av ändrade majoritetsförhål-
landen i Mariestads kommun kommer nya val av ledamöter i tekniska nämnden att behand-
las i kommande Kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Val av ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott, Rättelse av 
Tnau § 18/2013”, daterat 2013-02-05. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  Tnau § 40  

Information – Fortsatt gestaltning av Stockholmsvägen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Förvaltningschef Åke Lindström informerade om förutsättningar för fortsatt gestaltning av 
Stockholmsvägen. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 41 

Tillstånd till uteserveringar i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att se över reglerna för tillstånd till  
uteserveringar. 

Bakgrund 

Ledamot Evert Eklind (MAP) lämnar förslag om att nuvarande regler för tillstånd till ute-
serveringar bör ses över och föreslår att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över dessa. 

Behandling under sammanträdet 

Ordförande Ulf Andersson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt Eklinds förslag. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Åke Lindström, förvaltningschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ____________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2013-02-12 
 
Anslagsdatum 2013-02-20 Anslag tas ner 2013-03-14 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ____________________________________________________________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2013-02-12 
 
Anslagsdatum 2013-02-13 Anslag tas ner 2013-03-07 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


