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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 191  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

 Rensgaller Gårdsjö reningsverk- Akut investeringsbehov. 
 

 Under punkten frågor. Beställarfunktion inom MTG-samarbetet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 192 TN2012/0101 

Ekonomisk prognos 4 avseende drift- och investeringsbudget, Ma-
riestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens redovisade sammanställning 
och föreslagna åtgärder av prognos 4, drift- och investeringsbudget, Mariestad. 
 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat prognos avseende driftbudget 2012 baserad på uppgifter till-
gängliga 2012-10-31-2012-11-12 med kommentarer och åtgärdsförslag.  
 
Prognosen visar ett underskott med totalt 3 650 tkr för den skattefinansierade verksam-
heten. De avdelningar som visar underskott är Gatuavdelningen och Fastighetsavdelningen.  
Den upprättade prognosen redovisar orsaker och förslag till åtgärder för att få en budget i 
balans.   
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten visar ett överskott med 1 301 tkr.  
 
Förvaltningens sammanställning av investeringsprognos per 2012-10-31 redovisar respekti-
ve avdelnings årsbudget 2012 inklusive ombudgeteringar, kostnader som har redovisats 
fram till och med 2012-10-31, årsprognos och avvikelse budgetprognos. För varje avdelning 
finns en sammanställning som visar samtliga investeringsprojekt med kommentarer. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens dokument ”Prognos 4 2012”, daterad 2012-11-12. 
Förvaltningens dokument ”Prognos 4, årsprognos per 2012-10-31, investeringsprognos 
sammanställning”. Handlingarna delades ut på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 193 TN2012/0103 

Ekonomisk prognos 4 avseende drift- och investeringsbudget, Gull-
spångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens redovisade sammanställning 
med kommentarer av prognos 4, drift- och investeringsbudget, Gullspångs kommun. 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat prognos avseende driftbudget 2012, årsprognos per  
2012-10-31 med kommentarer.  
 
Prognosen visar ett underskott med totalt 2 460 tkr för den skattefinansierade verksam-
heten. De avdelningar som visar underskott är Gatuavdelningen och Fastighetsavdelningen.  
Den upprättade prognosen redovisar orsaker med kommentarer. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten visar ett underskott med 2 080 tkr.  
 
Förvaltningens sammanställning av investeringsprognos per 2012-10-31 redovisar respekti-
ve avdelnings årsbudget 2012 inklusive ombudgeteringar, kostnader som har redovisats 
fram till och med 2012-10-31, årsprognos och avvikelse budgetprognos. För varje avdelning 
finns en sammanställning som visar samtliga investeringsprojekt med kommentarer. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens dokument ”Prognos 4. Årsprognos per 2012-10-31”. 
Förvaltningens dokument ”Investeringsprojekt Gullspångs kommun. Samtliga avdelningar”. 
Handlingarna delades ut på sammanträdet. 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 194 TN2012/0102 

Ekonomisk prognos 4 avseende driftbudget, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens redovisade sammanställning 
med kommentarer av prognos 4, driftbudget, Töreboda kommun. 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat prognos avseende driftbudget 2012, årsprognos per  
2012-10-31 med kommentarer.  
 
Prognosen visar ett underskott med totalt 1 760 tkr för den skattefinansierade verksam-
heten. De avdelningar som visar underskott är Byggnadsavdelningen, Gatuavdelningen och 
Fastighetsavdelningen.  Den upprättade prognosen redovisar orsaker med kommentarer. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten visar ett underskott med 1 160 tkr.  
 

Underlag för beslut 

Förvaltningens dokument ”Prognos 4. Årsprognos per 2012-10-31”. Handlingen delades ut 
på sammanträdet. 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 195 TN2012/0102 

Prognos 4, investeringsbudget Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens redovisade sammanställning 
med kommentarer av prognos 4, investeringsbudget, Töreboda kommun. 

Bakgrund 

Förvaltningens sammanställning av investeringsprognos redovisar respektive avdelnings 
årsbudget 2012 inklusive ombudgeteringar, årsprognos och avvikelse budgetprognos. För 
varje avdelning finns en sammanställning som visar samtliga investeringsprojekt med kom-
mentarer. 
 
Med anledning av viss osäkerhet avseende kostnader fram till 2012-10-31, per projekt 
kommer dessa uppgifter att redovisas vid tekniska nämndens sammanträde 2012-11-27.  

Underlag för beslut 

Förvaltningens dokument ”Investeringsprojekt Töreboda kommun”. Handlingen delades ut 
på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 196 TN2012/0104 

Uppföljning nämndsmål år 2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna uppföljningen av tekniska nämndens mål år 
2012, prognos 4. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har 2011-05-26 beslutat om mål för tekniska nämndens verksamheter 
2012. 
 
Förvaltningen har gjort en uppföljning av de fem nämndsmål som kommunstyrelsen  
beslutat om. 
 
Mål 1: Gästhamnen ska erbjuda tillräckligt antal båtplatser samt tillhandahålla god service. 
Förvaltningens bedömning är att det delvis kommer att uppfyllas. 
 
Mål 2: Utveckla möjligheter till god service och försäljningsställen i inre hamnen för att öka 
antalet besökare. Förvaltningens bedömning är att målet uppfyllts.  
 
Mål 3: Minska den förbrukade energimängden med 1,5 % med bibehållen inomhusmiljö i 
kommunens egna och hyrda lokaler. Förvaltningens bedömning är att målet uppfyllts. 
 
Mål 4: Utöka helgstädningen i centrum. Förvaltningens bedömning är att målet inte kom-
mer att uppfyllas på grund av beslutade allmänna besparingar. 
 
Mål 5: Främja ett levande centrum genom säsongsanpassade åtgärder för biltrafiken i syfte 
att skapa ett levande gatuliv med plats för uteserveringar. Förvaltningens bedömning är att 
målet delvis uppfylls.  

Underlag för beslut 

Uppföljning av nämndsmål år 2012.  
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 197 TN2012/0245 

Rensgaller Gårdsjö reningsverk, akut investeringsbehov 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden en omdisponering av tekniska förvaltningens  
investeringsbudget för år 2012 för att frigöra 150 tkr till investering i ett nytt rens-
galler och renstvättpress i Gårdsjö reningsverk.  

 

 Igångsättningstillstånd begärs från Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun. 

Bakgrund 

Gårdsjö reningsverk behöver relativt omgående investera i nytt rensgaller och 

renstvättpress. Rensgaller och tillhörande renstvättpress installerades år 1989 och 

har under de senaste åren genomgått flertalet reparationer.  

Utrustningen har varit med på investeringslistan och prioriterats ned från en 1:a 

till en 2:a i 2012 års investeringsbudget. Nu är läget akut och risken för ett haveri 

är överhängande.  

Enligt offert gällande till 2012-12-07 beräknas kostnader för utrustningen till 125 

tkr och montage samt elinstallation beräknas till 25 tkr, en total kostnad om 150 

tkr.   

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Rensgaller Gårdsjö reningsverk, akut investeringsbehov”, daterat 
2012-11-08. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 198 

Information – samlad fastighetsorganisation 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

I Tekniska förvaltningens nuvarande organisation finns en Byggnadsavdelning och en Fas-
tighetsavdelning. Byggnadsavdelningen uppgift har varit att svara för projekt- och byggled-
ning av kommunernas ny-, om- och tillbyggnader av kommunernas fastigheter. Fastighets-
avdelningen sköter drift- och underhåll av kommunernas fastigheter. 
 
Från och med årsskiftet kommer nuvarande personal i Byggnadsavdelningen att ingå i  
Fastighetsavdelningen.  
 
Den nya organisationen har MBL-behandlats.  

Underlag för beslut. 

Muntlig information under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 199 TN2012/0147 

Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att  

inarbeta genomförandeplanen i en investeringsplan med förslag till prioriteringar i  

Mariestads kommun 

Bakgrund 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hin-

der på allmän plats och i publika lokaler trädde i kraft i december 2003 (BFS 

2003:19, HIN 1). Enligt föreskrifterna bör åtgärderna vara genomförda senast vid 

utgången av år 2010, dessa föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har på-

börjats före den 2 maj 2011. För ärenden från den 2 maj 2011 och framåt gäller 

(BFS 2011:13, HIN 2) som säger att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas direkt. 

Med enkelt avhjälpta hinder avses åtgärder som med hänsyn till nyttan och förut-

sättningarna på platsen kan anses rimliga att genomföra.  

Under 2009 påbörjade Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetet med att invente-

ra publika lokaler och allmänna platser för att uppmärksamma vilka enkelt av-

hjälpta hinder som behöver undanröjas. Resultatet sammanställdes i två ”Hand-

lingsplaner för HIN, åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i 

publika lokaler” som antogs av Tekniska nämnden våren 2012. 

I genomförandeplanen pekas fjorton övergångar samt sju publika lokaler ut som 

aktuella för åtgärder i första skedet. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens dokument ”Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats 
och publika lokaler i Mariestads kommun”, daterat 2012-11-07. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 200 TN2012/0147 

Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att  

inarbeta genomförandeplanen i en investeringsplan med förslag till prioriteringar i 

Töreboda kommun 

Bakgrund 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hin-

der på allmän plats och i publika lokaler trädde i kraft i december 2003 (BFS 

2003:19, HIN 1). Enligt föreskrifterna bör åtgärderna vara genomförda senast vid 

utgången av år 2010, dessa föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har på-

börjats före den 2 maj 2011. För ärenden från den 2 maj 2011 och framåt gäller 

(BFS 2011:13, HIN 2) som säger att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas direkt. 

Med enkelt avhjälpta hinder avses åtgärder som med hänsyn till nyttan och förut-

sättningarna på platsen kan anses rimliga att genomföra.  

Under 2009 påbörjade Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetet med att invente-

ra publika lokaler och allmänna platser såsom gator, torg för att uppmärksamma 

vilka enkelt avhjälpta hinder som behöver undanröjas. Resultatet sammanställdes i 

två ”Handlingsplaner för HIN, åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder på allmän 

plats och i publika lokaler” som antogs av Tekniska nämnden våren 2012. 

I genomförandeplanen pekas sju övergångar och ramp vid lekplats samt tre  

lokaler ut som aktuella för åtgärder i första skedet. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens dokument ”Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats 
och publika lokaler i Töreboda kommun”, daterat 2012-11-07. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 201 TN2012/0147 

Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att inarbe-

ta genomförandeplanen i en investeringsplan med förslag till prioriteringar i  

Gullspångs kommun.  

Bakgrund 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hin-

der på allmän plats och i publika lokaler trädde i kraft i december 2003 (BFS 

2003:19, HIN 1). Enligt föreskrifterna bör åtgärderna vara genomförda senast vid 

utgången av år 2010, dessa föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har på-

börjats före den 2 maj 2011. För ärenden från den 2 maj 2011 och framåt gäller 

(BFS 2011:13, HIN 2) som säger att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas direkt. 

Med enkelt avhjälpta hinder avses åtgärder som med hänsyn till nyttan och förut-

sättningarna på platsen kan anses rimliga att genomföra.  

Under 2009 påbörjade Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetet med att invente-

ra publika lokaler och allmänna platser såsom gator, torg för att uppmärksamma 

vilka enkelt avhjälpta hinder som behöver undanröjas. Resultatet sammanställdes i 

två ”Handlingsplaner för HIN, åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder på allmän 

plats och i publika lokaler” som antogs av Tekniska nämnden våren 2012. 

I genomförandeplanen pekas tio övergångar ut som aktuella för åtgärder i första 

skedet. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens dokument ”Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats 
och publika lokaler i Gullspångs kommun”, daterat 2012-11-07. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 202 TN2012/0226 

Samrådsremiss: Detaljplan för Backebolet 1:29 m fl, Laxhall, Marie-
stads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av remissen samt förvaltningens synpunkter och har inget att 
erinra mot planen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-11 om ny granskning för rubricerad detaljplan.  
 
Syftet med detaljplanen är bland annat att skapa förutsättningar för utvecklad parkering för 
besökare och fiskare och kompletterande verksamheter till restaurangen. Vidare ska möjlig-
heten för övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad 
hamnkapacitet och fiskförädling prövas. 
 
Berörda avdelningar i tekniska förvaltningen har tagit del av detaljplanen och har inget att 
erinra mot förslaget. 

Underlag för beslut 

Kommunledningskontorets ”Underrättelse Granskning 2. Detaljplan för Backebolet 1:29 m 
fl, Laxhall, Mariestads kommun”, daterat 2012-10-11. 
VA- och gatuavdelningens remissvar daterade 2012-10-29 respektive 2012-11-01. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 13 
 2012-11-13  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 203 TN2012/0238  

Samrådsremiss: Detaljplan för kv Alen, Mariestads tätort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av remissen samt förvaltningens synpunkter och beslutar att 
överlämna dessa till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-25 om samråd för detaljplan för kv Alen i Mariestad. 
 
Syftet med planen är att ändra planbestämmelserna till rådande markanvändning i form av 
bostäder. I underliggande detaljplan föreskrivs ”allmänt ändamål” för Björkgårdens äldre-
boende vilket i det nya planförslaget justeras till bostads- och kontorsändamål. 
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av samrådsremissen. 
 
VA-avdelningen har lämnat följande synpunkt under planbestämmelser och rubriken ”Sär-
skilda byggnadstekniska bestämmelser för nybyggnation”: 

 Dagvatten bör omhändertas lokalt eller fördröjas och renas inom respektive fastig-
het före anslutning till kommunens nät. 

 Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med markhöjd vid förbindelsepunkt, dock 
aldrig lägre än +46,7 i RH2000. 

 Zon 1 i Länsstyrelsens markanvändningsdiagram gäller. 
 

Revidering av U-områden i samråd med planfunktionen och i övrigt ingen erinran. 
 
Övriga avdelningar har inget att erinra mot planen. 

Underlag för beslut 

Kommunledningskontorets samrådsremiss ”Detaljplan för kv Alen, Mariestads tätort”. 
VA- och gatuavdelningens remissvar daterade 2012-10-29 respektive 2012-11-01. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 204 TN2012/0227 

Samrådsremiss: Förslag till ändring av detaljplan för kv Fräsen mm, 
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av remissen samt förvaltningens synpunkter och beslutar att 
överlämna dessa till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-11 om samråd för ändring av detaljplan för kv Fräsen 
med mera.  
 
Syftet med denna ändring för del av kv Fräsen är att ändra fastigheten Fräsen 10 till bo-
stadsändamål som tidigare var avsedd till samlingslokal och att göra det möjligt att bygga 
garage på fastigheten. 
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av samrådsremissen. 
 
VA-avdelningen har lämnat följande synpunkt under planbestämmelser och rubriken 
”Byggnadsteknik”: 

 Dagvatten bör omhändertas lokalt eller fördröjas och renas inom respektive fastig-
het före anslutning till kommunens nät. 

 Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med markhöjd vid förbindelsepunkt, dock 
aldrig lägre än +46,7 i RH2000. 

 Zon 1 i Länsstyrelsens markanvändningsdiagram gäller. 
 

Övriga avdelningar har inget att erinra mot planen. 

Underlag för beslut 

Kommunledningskontorets samrådsremiss ”Detaljplan för kv Fräsen mm, Mariestads  
kommun”. 
VA- och gatuavdelningens remissvar daterade 2012-10-31 respektive 2012-11-01. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 205 TN2012/0183 

Samrådsremiss: Detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av remissen samt förvaltningens synpunkter och beslutar att 
överlämna dessa till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-11 om utställning för detaljplan för Inre Hamnen i 
Mariestad. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare permanent bebyggelse inom området och ex-
pansion och nyinvesteringar av befintliga verksamheter.  
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av samrådsremissen. 
 
VA-avdelningen har lämnat följande synpunkt under planbestämmelser och rubriken 
”Byggnadsteknik” på plankartan: 

 Dagvatten ska fördröjas och renas inom respektive fastighet före anslutning till 
kommunens nät. 

 Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med markhöjd vid förbindelsepunkt, dock 
aldrig lägre än +46,7 i RH2000. 

 Zon 3 i Länsstyrelsens markanvändningsdiagram gäller. 
 

Övriga avdelningar har inget att erinra mot planen. 

Underlag för beslut 

Kommunledningskontorets samrådsremiss ”Detaljplan för Inre Hamnen, Mariestad Marie-
stads kommun”. 
VA- och gatuavdelningens remissvar daterade 2012-10-30 respektive 2012-11-05. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 206 TN2012/0224 

Tekniska nämndens synpunkter på medborgarförslag om att Marie-
stads kommun ska ansöka om att ingå i ett finskt förvaltnings-
område 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta svara att hanteringen av översättningar med 
mera bör skötas gemensamt av kommunledningen och att omfattningen bli så begränsad att 
kostnaden täcks av det statsbidrag som kommunen erhåller. 

Bakgrund 

Birgit Selmosson och Finska föreningen i Mariestad inkom 2012-03-06 med ett medborgar-
förslag i vilket man föreslår att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett så kallat 
finskt förvaltningsområde. 
 
Administrativa enheten på Kommunledningskontoret har tagit fram ett underlag som över-
siktligt beskriver vad ett förvaltningsområde är och vad det innebär att ingå i ett sådant. 
 
Kommunstyrelsen har i beslut Ks § 180, 2012-10-04, återremitterat medborgarförslaget om 
att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde för att samt-
liga nämnder ska erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på medborgarförslaget. 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) yrkar att hanteringen av översättningar med mera bör skötas 
gemensamt av kommunledningen och att omfattningen blir så begränsad att kostnaden 
täcks av det statsbidrag som kommunen erhåller. 
 
Ordföranden Tore Johansson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt Eklinds yrkande. 

Underlag för beslut 

Förvaltningschef Åke Lindströms skrivelse ”Synpunkter på medborgarförslag om finskt 
förvaltningsområde”, daterat 2012-11-07. 
Kommunstyrelsen § 180, 2012-10-04.  
Medborgarförslag från Birgit Selmosson. 
Skrivelsen ”Medborgarförslag om ansökan om att ingå i finskspråkigt förvaltningsområde”, 
upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson. 
Skrivelsen ”Övergripande beskrivning av förutsättningarna för finskt förvaltningsområde”, 
upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 207  

Information - Utskick av handlingar till ledamöterna 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att se över hur ledamöterna vill ha handlingar 
såsom ärendelista och protokoll skickat till sig. 

Bakgrund 

Idag skickas ärendelista och protokoll med post till ledamöter och ersättare i tekniska 
nämnden och dess arbetsutskott. 
 
Idag finns ärendelista med handlingar tillgängliga på politikerportalen och protokollsutdrag 
finns tillgängliga på varje kommuns hemsida. 
 
För att i viss mån förenkla hanteringen har förvaltningen tagit fram förslag om att tillfråga 
ledamöter i nämnden hur de i fortsättningen vill kunna ta del av dessa handlingar. 
 
I Tekniska nämndens reglemente § 8 är det skrivet att ”skriftlig kallelse sänds till ledamöter-
na och ersättarna med post senast 5 dagar före sammanträdesdagen”. En eventuell ändring 
av detta innebär att reglementet måste revideras. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 208 

Information - Utbildning av ledamöterna 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Tekniska nämnden har 2012-08-28 gett förvaltningen i uppdrag att ge förslag på utbildning 
och utbildningsdagar för nämndens ledamöter. 
 
Den första utbildningen av ledamöterna kommer att ske tisdagen den 27 november  
kl 16.00-17.00. 
 
Inbjudan kommer att skickas ut i samband med kallelse till nämndens sammanträde samma 
dag. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 209 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Inspektionsprotokoll från Miljö- och byggnadsförvaltningen, gällande Gamla Staden 
6:1, Ytter hamnen, Mariestads kommun. 

2. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mairestad, Ks § 192, 2012-10-29. Åtgärdsplan för 
tekniska nämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 3. 
TN2012/0101 

3. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 419, 2012-11-
08. Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi – kompletterande sparåtgärder. 
TN2012/0131 

 

 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 210 

Information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Lägesrapport om Mariestads Töreboda Energi AB:s, VA- och avfallsutredning 

Mariestad Töreboda Energi AB, MTEAB har på uppdrag av kommunledningeni Mariestad 
gjort en utredning om bolagisering av VA- och Avfallsverksamheterna. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström informerade kort om utredningen och meddelade att den 
har senarelagts tills vidare. 
 
   
 ______________________________________________________  

 

Lägesrapport – Upphandling av städ- och parkverksamheten, Mariestads kommun 

 
Arbetet med att ta fram material till upphandling pågår.  
 
 
 ______________________________________________________  

 

Preliminära revisionssynpunkter 

KPMG AB har av Mariestads kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställighet av 
beslut fattade inom tekniska nämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2012. 
 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudie av relevanta dokument, intervjuer 
med berörda tjänstemän och politiker, genomgång av ett urval av beslut fattade under 2011 
och 2012 samt utdrag av öppna ärenden ur diariet. 
 
Ett utkast av revisionsgranskningen har skickats till förvaltningschefen och nämndsekretera-
ren. Granskningen beräknas vara klar under november månad. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 211 

Frågor - Beställarfunktionen inom MTG-samarbetet 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Ledamot Magnus Dimberg (M) framförde önskemål om att förvaltningen ser över beställar-
funktionen för projekt inom MTG-samarbetet samt att eventuella beställningar även skickas 
till politiken för avstämning. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström informerade om det dokument som han har tagit fram för 
en projektöverenskommelse mellan tekniska förvaltningen och respektive beställare. Över-
enskommelsen beskriver bland annat hur ett projekt finansieras, hur det ska redovisas, om 
det avser förstudie, med mera.  
 
Dokumentet kommer att skickas till respektive kommunchef för vidare befordran och av-
stämning till politiken i respektive kommun. Därefter ska det undertecknas av båda parter 
innan projektet påbörjas.  
 
 
 ______________________________________________________  
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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 2012-11-13 
 
Anslagsdatum 2012-11-20 Anslag tas ner 2012-12-12 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


