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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 150         

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

 Angående övergångsstället vid badhuset i Mariestad. 

 Rondell vid Hermansgårdsvägen i Mariestad. 

 Angående Hertig Karls torg i Mariestad. 

 Årsentreprenad. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 151 TN2011/0010 

Val av ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att utse Lars Arestrand (M) som ersättare till 
Evert Eklind (MAP) 

 

 Arbetsutskottet överlämnar ärendet att utse ersättare till Ola Bertilsson (S) till 
nämnden utan eget förslag till beslut. 

Bakgrund 

I tekniska nämndens arbetsutskott är platserna som ersättare för Ola Bertilsson (S) och 
Evert Eklind (MAP) vakanta. Dessa ska tillsättas av tekniska nämnden. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 152 TN2013/0158 

Information – Ombyggnad av Björkängens kök i Töreboda  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har i beslut Uu § 105, 2013-05-29 uppdragit till tek-
niska nämnden att lämna förslag till ombyggnad av Björkängens kök med kostnadsberäk-
ning. Kostchefen och fastighetsförvaltaren har överlämnat en tjänsteskrivelse  
daterad 2013-05-20 till Kommunstyrelsen. 
 
Kostchefen och fastighetsförvaltaren anger i tjänsteskrivelsen att i enlighet med kostutred-
ningen för köksverksamheten inom Töreboda kommun togs en samlad kostnadsberäkning 
fram för de kök som man då föreslog att bygga om. Utredningen för Björkängens kök var  
baserad på de uppgifter som då förelåg, reparation av golv samt utbyte av vissa enheter 
inom den maskinella utrustningen.  
 
Björkängens kök har inte byggts om eller förändrats under de senaste 30 åren och har ett 
eftersatt underhåll förenat med ett stort slitage. Inom den maskinella utrustningen har 
mindre enheter bytts ut. Köket har under en tid fått allt fler anmärkningar från Miljö- och 
byggnadsnämnden som måste åtgärdas. Vissa har provisoriskt avhjälpts. 
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har i beslut Uu § 131, 2013-08-21 överlämnat ärendet 
till tekniska nämnden för handläggning. 
 
Fastighetschef Bo Theorén och fastighetsförvaltare Jim Gustavsson informerar att sprick-
bildningarna i golvet finns kvar och måste åtgärdas. Förändringar i livsmedelshanteringen 
med nya och ökade krav på hur ett tillagningskök ska fungera innebär både nyinvesteringar 
av kyl och frysar samt övriga åtgärder. För att ombyggnaden ska fungera de kommande 25 
åren behöver man investera i en större ombyggnad än den som tidigare planerats. 
 
Fastighetsavdelningen har för avsikt att ta fram en ny kostnadsberäkning som redovisar 
driftskostnader och eventuella energieffektiviseringar vid en ombyggnad. Förhoppningen är 
att avdelningen ska kunna lämna denna redovisning med förslag till beslut till nästa arbets-
utskott i tekniska nämnden. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Kostchefen i Töreboda kommun, Fastighetschefen, fastighetsförvaltaren i Töreboda kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 153 TN2013/0069 

Yttrande över medborgarförslag om byte av golv i Idrottshallens loka-
ler i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att starta en för-
studie i syfte att utreda Idrottshallens lokaler såsom golv, korridorer, omklädningsrum, toa-
letter, belysning och ytskikt. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har remitterat ett medborgarförslag om byte av golv i 
Idrottshallens lokaler till tekniska nämnden för utredning och yttrande. 
 
Under våren 2013 har golvet förstärkts där håltagningar funnits för olika typer av nätupp-
sättningar. Golvet har funnits i ca 30 år. De klagomål som framkommit är i första hand från 
elitidrottarna, men inte från eleverna som dagligen använder hallen. 
 
Tekniska förvaltningen tycker att medborgarförslaget är bra. För att reda ut vilket behov 
som föreligger och vilka aktörer som skall använda Idrottshallen föreslås att en förstudie 
påbörjas, där de olika utövarnas synpunkter noteras. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse från förvaltnings- och fastighetschefen, daterat 2013-08-14. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Bo Theorén, fastighetschef 
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 154 TN2013/0173 

Renovering av bassängerna vid Ekuddens utebad i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att anslå 1,5 mkr för 
renovering av bassängerna vid Ekuddens utebad. 

 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att lämna ett förtydligande till Kommunstyrelsen 
att om renovering av bassängerna inte genomförs innebär detta troligen att badet 
inte kan hållas öppet under nästa sommar.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden erhöll 2013-06-14 ett föreläggande från Miljö- och byggnads-

nämnden om att snarast lämna ett åtgärdsförslag för att komma tillrätta med  

defekt inredning i hygienutrymmen, såsom omklädningsrum, toaletter, våtutrym-

men och bastun samt bassänger vid Ekuddens utebad. Exempel på defekter är 

dörrar, väggar, golvbrunnar och golv. Utöver Miljö- och Byggnadsnämndens på-

pekanden kan vi konstatera att in- och utvändig belysning är föråldrad och delvis 

ur funktion samt befintlig värmeanläggning måste bytas till annan. Dessutom be-

höver utvändig plattsättning ses över. 

Renovering av bassängerna bör göras snarast efter säsongen, under augusti-

september månad år 2013, eftersom de då fortfarande är uppvärmda, i annat fall 

måste en uppvärmning utföras på våren, innan arbetena kan utföras. Med anled-

ning av detta föreslår förvaltningen att tekniska nämnden i nuläget bara äskar  

medel för bassängerna. 

Under hösten år 2013 kommer ett åtgärdsprogram att tas fram, omfattandes de 

övriga defekterna, med uppskattad kostnad. Därefter äskas medel för åtgärderna 

som kan utföras under vintern-våren, innan badsäsongen år 2014. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse från förvaltnings- och fastighetschefen, daterat 2013-06-28. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Bo Theorén, fastighetschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 155  

Information om fastighetsavdelningens inventering av underhålls och 
investeringsbehov av kommunens fastigheter 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Fastighetschef Bo Theorén informerar att fastighetsförvaltaren för Mariestads kommun har 
påbörjat med en sammanställning av ackumulerat investeringsbehov, underhåll och åtgärder 
föranledda av myndighetskrav vid kommunägda fastigheter. 
 
Arbetet med inventering och förslag till underhållsplaner för samtliga tre kommuner i 
MTG-samarbetet har påbörjats och kommer att redovisas under hösten. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning sker på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 156 TN2013/0048 

Remissvar till Kommunstyrelsen i Töreboda kommun angående syn-
punkter på en eventuell bolagisering av VA-verksamheten i MTG. 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att i dagsläget inte lämna några synpunkter till 
Kommunstyrelsen i Töreboda eftersom ärendet för närvarande inte är aktuellt. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda beslutade 2013-02-06 att remittera ärendet till tekniska 
nämnden för eventuella sypunkter på eventuell bolagisering av VA-verksamheten i MTG. 

Underlag för beslut 

Förvaltningschefens skrivelse daterad 2013-06-13. 
Kommunstyrelsens protokoll Ks § 22/2013. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 157 TN2013/0115 

Ändrade betalningsrutiner för parkeringsavgifter, Mariestads  
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avvakta med nya betalningsrutiner och uppdrar till förvaltning-
en att ta reda på kostnaderna för kontanthanteringen. 

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav 2013-05-06 förvaltningen i uppdrag att utreda olika 
möjligheter för betalningsrutiner som t.ex. kort-, mobiltelefonsbetalning med mera. Anled-
ningen till detta är ett önskemål från ekonomikontoret om att avveckla kontanthanteringen. 
 
Förvaltningen har varit i kontakt med ett flertal företag som erbjuder betalningslösningar. 
De alternativ som bedömts som fördelaktigast är betalning med smartphone och betalning 
via sms. Båda alternativen innebär högre kostnader för såväl kunden som Mariestads  
kommun vilket innebär att intäkterna kommer att minska om parkeringsavgiften är  
oförändrad. 
 
De senaste åren har det inte inkommit några önskemål från allmänheten att betala med 
smartphone eller sms. Däremot har kortbetalning varit mycket efterfrågat och är nu infört. 

Underlag för beslut 

Förvaltnings- och gatuchefens skrivelse daterat 2013-08-19. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 158 TN2013/0159 

Ansökan om statsbidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på 
kommunala gator och vägar åren 2014-2016, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att ställa sig bakom ansökan om statsbidrag till 
miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder åren 2014-2016. 

Bakgrund 

I ”Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010-2021” finns det en 
årlig pott avsatt för statlig medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommu-
nala gator. Prioriterade områden är: 
 

 Oskyddade trafikanter samt barns situation i trafiken 

 Åtgärder/objekt med stor potential för cykling 

 Åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer 
 
Trafikverket har med anledning av detta skickat brev med uppmaning till kommunerna att 
ansöka om statlig medfinansiering som kan utföras under 2014-2016. 
 
Förvaltningen har lämnat följande förslag till ansökan om medfinansiering till kommunala 
gator och vägar: 
 
År 2014 
 
Bror Kronstrands gata/Östra Järnvägsgatan. Genom byggnationen av äldreboenden vid Drott-
ninggatan har gångtrafiken mellan dessa och ICA Oxen ökat. För att främja tryggheten för 
oskyddade trafikanter bör gångstråket ses över. Totalkostnad 400 000 kr. 
 
Minicirkulationsplats, (mellan Förrådsgatan och Hammarsmedsgatan). För att dämpa farten planeras 
en minicirkulation i den norra korsningen av Förrådsgatan - Hammarsmedsgatan.  
Projekteringsarbetet har påbörjats. Projektet planeras tillsammans med gång- och cykelvä-
gen utmed Förrådsgatan. Totalkostnad 740 000 kr. 
 
År 2015 
 
Stockholmsvägen, etapp 2. Gäller mellandelen av projektet Stockholmsvägen, en sträcka på 340 
meter mellan Verkstadsgatan och Mariagatan. Totalkostnad 1 300 000 kr. 
 
Storegårdsvägen. Storegårdsvägen är en gata utmed det snart färdigexploaterade Horns handels 
och industriområde. Området har utvecklats från ett industriområde till ett handelscentrum. 
På sträckan saknas idag 950 meter gång- och cykelväg som kan byggas i befintligt  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 158, fortsättning. 

gaturum på västra sidan av Storegårdsvägen. Delsträckan projekterades under 2011. Total-
kostnad 1 250 000 kr. 
 
År 2016 
 
Strandvägen (mellan Nygatan och Katthavsvägen). Trafiken av cyklister har ökat längs Strandvä-
gen. Målpunkter är både skola, arbete och rekreation inom Biosfärsområdet. Denna del på 
670 m är en ”felande länk” som saknas i cykelvägnätet. Totalkostnad 1 350 000 kr. 
 
Stockholmsvägen, etapp 3. Projektet gäller den övre delen av Stockholmsvägen mellan Mariaga-
tan och Marieforsleden. Sträckan är ca 1 250 meter. Totalkostnad 4 750 000 kr. 
 
Förrådsgatan, etapp 2 södra delen. Sträckan är 1 600 meter och sträcker sig från Marieforsleden i 
norr till Hammarsmedsgatan i söder. I dag är körbanan 9,5 meter bred med motveck på 
östra sidan och en smal trottoar på västra sidan. Gatan är till största delen rak vilket inbju-
der till höga hastigheter. Etapp 1 utfördes 2012 och etapp 2 som är projekterad och kost-
nadsberäknad beräknas bygga 2015-2016. Totalkostnad 2 000 000 kr. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselboms skrivelse till tekniska nämnden daterad 2013-08-19 tillsammans 
med ansökan till Trafikverket. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
Eva Berdenius, trafikingenjör 
Johan Bengtsson, projektledare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 159 TN2013/0215 

Ansökan om statsbidrag för regionala kollektivtrafikanläggningar – 
smärre objekt år 2014-2016, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom ansökan om statsbidrag för kollektiv-
trafikanläggningar- smärre objekt år 2014-2016 i Mariestads kommun 

Bakgrund 

I ”Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010-2021” finns det en 
årlig pott avsatt för statlig medfinansiering till smärre kollektivtrafikobjekt. Potterna inriktas 
bl. a. mot anpassning av hållplatser till funktionshindrade, utbyggnad av pendelparkeringar 
samt andra åtgärder som gynnar kollektivtrafikresenärer.  
 
Västtrafik har med anledning av detta skickat brev med uppmaning till kommunerna att an-
söka om statlig medfinansiering som kan utföras under 2014-2016. 
 
Förvaltningen har lämnat följande förslag till ansökan om medfinansiering till kollektiv-
trafikanläggningar. 
 
År 2015 
 
Resecentrum. Genom att busstrafiken till och från Mariestad har ökat behöver bussterminalen 
i Mariestad utökas med 3 stycken terminaler. Totalkostnad 1 500 000 kronor. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselboms skrivelse till tekniska nämnden daterad 2013-08-19 tillsammans 
med ansökan till Västtrafik. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
Eva Berdenius, trafikingenjör 
Johan Bengtsson, projektledare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 160 TN2013/0162 

Ansökan om statsbidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på 
kommunala gator och vägar åren 2014-2016, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom ansökan om statsbidrag för miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar åren 2014-2016 i Töreboda  
kommun. 

Bakgrund 

I ”Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010-2021” finns det en 
årlig pott avsatt för statlig medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommu-
nala gator. Prioriterade områden är: 
 

 Oskyddade trafikanter samt barns situation i trafiken 

 Åtgärder/objekt med stor potential för cykling 

 Åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer 
 
Trafikverket har med anledning av detta skickat brev med uppmaning till kommunerna att 
ansöka om statlig medfinansiering som kan utföras under 2014-2016. 
 
Töreboda kommun har remitterat rubricerat ärende till trafikhandläggaren för att i samar-
bete med MTG Teknik och MTG Miljö- och bygg lämna förslag till yttrande senast  
2013-08-07. 
 
Förvaltningen har lämnat följande förslag till ansökan om medfinansiering till kommunala 
gator och vägar: 
 
År 2014 
 
Garvaregatan – Börstorpsgatan. Projektet gäller en förhöjd korsning som projekterats under 
2012 men som fått prioriteras om till 2013 till förmån för gång- och cykelväg utmed Bör-
storpsgatan. Totalkostnad 500 000 kr. 
 
Torstorpsgatan. Etapp 3 i utbyggnaden av gång- och cykelvägar i västra Töreboda. Längs  
Torstorpsgatan saknas en sträcka för att knyta samman Industrivägen med Björkängsskolan, 
Centrum och Centralskolan. Totalkostnad 450 000 kr. 
 
År 2015 
 
Idrottsvägen, etapp 2. Fortsättning på gång- och cykelväg från Halnavägen till Töreshov längs 
en sträcka på 430 m. Totalkostnad 860 000 kr. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 160, fortsättning. 

Kilsgatan/Centralskolan. I samband med att nya förskolan Kastanjen byggts planeras åtgärder 
utmed Kilsgatan. Det handlar om att anlägga en gång- och cykelväg längs Kilsgatan på 
södra sidan mot Centralskolan samt anlägga hastighetsdämpande åtgärder utmed Kilsgatan. 
Att anlägga gång- och cykelväg längs sträckan är utrymmeskrävande. Längs sträckan Freds-
bergsvägen – Centralskolan är gaturummet inte tillräckligt. Genom att breddningen för 
gång- och cykelvägen sker på kvartersmark innebär det att träd behöver tas ned. Total-
kostnad 600 000 kr. 
 
År 2016 
 
Haddebodavägen, cirkulation. Projektet avser att skapa en säker infart till campingen. Trafikver-
ket är väghållare. Totalkostnad 2 500 000 kr. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselboms skrivelse till tekniska nämnden daterad 2013-08-19 tillsammans 
med ansökan till Trafikverket. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
Eva Berdenius, trafikingenjör 
Johan Bengtsson, projektledare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 161 TN2013/0216 

Ansökan om statsbidrag för regionala kollektivtrafikanlägg-
ningar – smärre objekt år 2014-2016, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom ansökningarna om statsbidrag för  
kollektivtrafikanläggningar – smärre objekt år 2014-2016 i Töreboda kommun 

Bakgrund 

I ”Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010-2021” finns det en 
årlig pott avsatt för statlig medfinansiering till smärre kollektivtrafikobjekt. Potterna inriktas 
bl. a mot anpassning av hållplatser till funktionshindrade, utbyggnad av pendelparkeringar 
samt andra åtgärder som gynnar kollektivtrafikresenärer. 
 
Västtrafik har med anledning av detta skickat brev med uppmaning till kommunerna att an-
söka om statlig medfinansiering som kan utföras under 2014-2016. 
 
Förvaltningen har lämnat följande förslag till ansökan om medfinansiering till kollektiv-
trafikanläggningar. 
 
År 2014 
 
En inventering av samtliga 83 busshållplatser i Töreboda har genomförts. Av dessa har 6 
stycken med cirka 100 påstigningar per dygn identifierats och kostnadsuppskattas. Målet är 
att öka framkomligheten för funktionshindrade samt göra det lättare för personer med 
gånghjälpmedel att använda sig av kollektivtrafiken. I detta ingår bland annat anpassning till 
låggolvsbussar samt anläggning av taktila betongplattor. 
 
Borrebodagatan i Töreboda. Dubbelsidig busshållplats vid Borrebodagatan – Industrigatan i 
samband med gång- och cykelväg färdigställs utmed Torstorpsgatan 2014. Totalkostnad 
250 000 kr. 
 
Tivedsvägen i Älgarås. Tillgänglighetsanpassning av befintlig hållplats vid vändslinga. Total-
kostnad 85 000 kr. 
 
2015 
 
Kilsgatan/Centralskolan. I samband med att nya förskolan Kastanjen byggts finns förslag till 
åtgärder utmed Kilsgatan. Den åtgärd som gäller kollektivtrafikanläggningar innebär till-
gänglighetsanpassning av befintligt bussangöring utmed gatan och tennisbanorna. I sam-
band med detta görs även miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder där statlig medfinansiering söks 
separat. Totalkostnad 330 000 kr. 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 15 
 2013-08-27  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 161, fortsättning. 

2016 
 
Krabbängsvägen i Moholm. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i båda riktningar. Total-
kostnad 225 000 kr. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselboms skrivelse till tekniska nämnden daterad 2013-08-19 tillsammans 
med ansökan till Västtrafik. 
 
 
 ______________________________________________________  

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



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 16 
 2013-08-27  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 162 TN2013/0155 

Ansökan om statsbidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på 
kommunala gator och vägar åren 2014-2016, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom ansökningarna om statsbidrag för 
miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar åren 2014-2016 i Gull-
spångs kommun. 

Bakgrund 

I ”Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010-2021” finns det en 
årlig pott avsatt för statlig medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommu-
nala gator. Prioriterade områden är: 
 

 Oskyddade trafikanter samt barns situation i trafiken 

 Åtgärder/objekt med stor potential för cykling 

 Åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer 
 
Trafikverket har med anledning av detta skickat brev med uppmaning till kommunerna att 
ansöka om statlig medfinansiering som kan utföras under 2014-2016. 
 
Förvaltningen har lämnat följande förslag till ansökan om medfinansiering till kollektiv-
trafikanläggningar. 
 
År 2014 
 
Mariestadsvägen – Vattubolsvägen i Hova. En förhöjd korsning är planerad för att öka säker-
heten för oskyddade trafikanter. Totalkostnad 250 000 kronor. 
 
År 2015 
 
Villagatan i Gullspång. Färdigställande av 300 meter gång- och cykelväg utmed Villagatan 
som saknas idag. Totalkostnad 450 000 kr. 
 
År 2016 
 
Skagersvik. I Skagersvik saknas gång- och cykelväg på sträckan Björtorpsvägen – Oden-
vägen/Korsningen mot Ribbingsfors och Delebäck. Trafikverket är väghållare. Total-
kostnad 1 200 000 kr. 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 17 
 2013-08-27  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 162,fortsättning. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselboms skrivelse till tekniska nämnden daterad 2013-08-19 tillsammans 
med ansökan till Trafikverket. 
 
 
 ______________________________________________________  

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



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2013-08-27  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 163 TN2013/0217 

Ansökan om statsbidrag för regionala kollektivtrafikanläggningar – 
smärre objekt – år 2014-2016, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom ansökningarna om statsbidrag kollek-
tivtrafikanläggningar- smärreobjekt år 2014-2016 i Gullspångs kommun. 

Bakgrund 

I ”Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010-2021” finns det en 
årlig pott avsatt för statlig medfinansiering till smärre kollektivtrafikobjekt. Potterna inriktas 
bl. a mot anpassning av hållplatser till funktionshindrade, utbyggnad av pendelparkeringar 
samt andra åtgärder som gynnar kollektivtrafikresenärer. 
 
Västtrafik har med anledning av detta skickat brev med uppmaning till kommunerna att an-
söka om statlig medfinansiering som kan utföras under 2014-2016. 
 
Förvaltningen har lämnat följande förslag till ansökan om medfinansiering till kollektivtrafi-
kanläggningar. 
 
År 2014 
 
Gullstensskolan hållplats. Målet är att öka framkomligheten för funktionshindrade samt att 
göra det lättare för personer med gånghjälpmedel att använda sig av kollektivtrafiken. I 
detta ingår bland annat anpassning till låggolvsbussar samt anläggning av taktila betong-
plattor. Totalkostnad 300 000 kr. 
 
År 2015 
 
Bussterminal. Bussterminalen i Gullspång är en av de sista bussterminaler i Skaraborgs-
regionen som inte är tillgänglighetsanpassad eller anpassad för lågbyggda bussar. På grund 
av tidsbrist tackade kommunen nej till pengarna 2012. Projektet söks på nytt till 2013. To-
talkostnad 1 200 000 kr. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselboms skrivelse till tekniska nämnden daterad 2013-08-19 tillsammans 
med ansökan till Västtrafik. 
 
 
 ______________________________________________________  

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



Sammanträdesprotokoll 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 164 TN2012/0152 

Information om Stockholmsvägens omgestaltning centrumdelen i 
Mariestad. 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Arbetet med omgestaltningen utmed Stockholmsvägens norra sida pågår sedan några veck-
or. Innan nya plattytor tar form förläggs ny kanalisation för el-, fiber- och teleledningar för 
att undvika framtida grävningsarbeten. Detta arbete beräknas ske under veckorna 35-38. 
 
På den södra sidan är den nya gång- och cykelvägen tagen i bruk. Arbete med de förhöjda 
gång- och cykelpassagerna över Östra Järnvägsgatan och Viktoriagatan återstår. Cykelvägen 
kommer att förses med målade cykelsymboler på asfalten för ökad tydlighet. 
 

I samband med ombyggnationen av södra sidan har parkeringsplatsen söder om 

Lundstedts konditori rustats upp eftersom den var i dåligt skick. 

 

Under arbetets gång har åtgärder för att undvika framtida vibrationsskador på 

äldre byggnader utmed Stockholmsvägen vidtagits.  

 

Under veckorna 39–40 utförs beläggningsarbeten och plattytor anläggs i körbanan 

på Stockholmsvägen. Under dessa två veckor kommer Stockholmsvägen att vara 

helt avstängd. 

 

Under vecka 41 utförs avslutande arbeten. 

 

Statsbidrag till Stockholmsvägen har beviljats. 

Underlag för beslut 

Förvaltningschef Åke Lindströms och projektledare Johan Bengtssons skrivelse daterad 
2013-08-19. 
 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 165 TN2013/0218 

Information – Redovisning av de medel som använts av det beviljade 
tilläggsanslaget för skötsel av park- och grönområden i Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har 2013-06-13 beslutat att tekniska nämnden får avropa 550 tkr för köp 
av tjänster inom gata- och parkverksamheten. Pengarna får inte användas till att finansiera 
befintliga tjänster. Det beslutades samtidigt att tekniska nämnden ska redovisa de medel 
som använts senast 2013-09-01. 
 
Förvaltningschefen meddelade att ärendet återkommer och att en mer grundlig information 
kommer att redovisas vid tekniska nämndens sammanträde den 10 september.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 166 TN2012/0232 

Återrapportering med anledning av revisionsrapport ”Övergripande 
granskning av tekniska nämnden 2012” 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet har tagit del av informationen och föreslår nämnden att fortsätta 
med det pågående arbetet med att se över nämndens reglemente och delegations-
ordning. 

 

 Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att kalla till möten med Mariestads 
kommunledning och tekniska nämndens presidium. 

Bakgrund 

Revisorerna har i en skrivelse daterad 2013-01-15 redovisat resultatet av den övergripande 
granskningen av Tekniska nämnden för år 2012.  
 
Tekniska nämnden har i Tn § 38, 2013-08-12 lämnat följande svar till revisorerna. 
 

 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 reg-

lemente och delegationsordning. 

 Revisorerna menar även att nämnden måste skapa förutsättningar för en god sam-
verkan 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 för-
valtningen 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 till-

fällen. Kommunerna har trots detta inte prioriterat planerat underhåll. 

Uppdatering av underhållsplaner genomförs och nämnden avser att pre-

sentera dessa för respektive kommun. 

 Revisorerna skriver även att nämnden har angivit att lägesrapport utarbe-

tas avseende kvalitetssystem och begär att nämnden lämnar en redogörelse 

för hur kvalitetsarbetet ser ut.  

Svar: Den lägesrapport som förvaltningen avsåg beskriver läget i de inve-

steringsprojekt m fl. som förvaltningen jobbar med. Denna rapport samt  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2013-08-27  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 166, fortsättning. 

de projektöverenskommelser som har börjat användas syftar till att för-

bättra kvalitet, information och effektiviteten i projektverksamheten. 

 Arbetsutskottet föreslår att återrapportering sker gällande nämndens  

reglemente, delegationsordning, underhållsplaner och lägesrapport till 

 arbetsutskottet sammanträde den 27 augusti. 

 

Med anledning av den sista punkten informerar förvaltningschefen om det påbör-

jade arbetet med att se över nämndens reglemente och delegationsordning samt 

hur arbetet med underhållsplaner och lägesrapporter fortskrider. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 167 TN2013/0018 

Återrapportering med anledning av revisionsrapport ”Verkställighet 
av beslut Tekniska nämnden” 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Revisorerna har i en skrivelse daterat 2013-01-15 redovisat resultatet av granskningen av 
verkställighet av beslut tekniska nämnden år 2012. Revisorernas bedömning var att beslut i 
huvudsak verkställs på det sätt som avses vid beslutstillfället men begärde att nämnden läm-
nade svar på vissa frågeställningar. 
 
Tekniska nämnden har i beslut Tn § 39, 2013-03-12 lämnat följande svar till revisorerna. 
 

 Revisorerna påpekar att det idag inte finns tillfredställande system och ru-

tiner som möjliggör en god kontroll av tider för verkställighet eller att be-

slut faktiskt verkställs.  

Svar: Tekniska nämnden kommer att införa ett nytt ärendehanterings-

system 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 återrapporte-

ring 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 ärende-

hanteringssystem och i detta ingår denna funktion. 

 Arbetsutskottet föreslår att återrapportering sker gällande nytt ärendehan-

teringssystem m. m till arbetsutskottets sammanträde den 24 augusti. 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
 2013-08-27  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 167, fortsättning. 

Med anledning av den sista punkten informerar förvaltningschefen att Mariestads 

kommun tillsammans med Töreboda kommun har upphandlat ett nytt dokument 

och ärendehanteringssystem.  

Under hösten 2013 påbörjas arbetet med att införa det nya systemet och tanken är 

att systemet kommer att börja användas från och med den 4 december. 

Till att börja med är det i första hand registratorer och sekreterare som arbetar i 

systemet. Tanken är att även handläggare ska arbeta i systemet och att detta kom-

mer att ske succesivt. 

Det nya systemet innebär ett nytt arbetssätt med helt andra möjligheter än det nu-

varande som medför att revisorernas påpekande om tid för att ärenden verkställs 

och att nämndens rutiner för hela ärendehanteringen tillgodoses. 

Gällande tydligare beslutsformuleringar är det ett arbete som tjänstemännen stän-

digt har i åtanke i samband med utförande av tjänsteskrivelser med förslag till be-

slut till nämnden. 

Rutinen med lägesrapport som ska redovisa avvikelser och återrapportering för 

projekt har införts men kommer att ses över. Tekniska förvaltningens lednings-

grupp har för avsikt att diskutera om rapporten kommer att förändras för att för-

enkla användbarheten för handläggarna.  

Underlag för beslut 

Förvaltningschefen och nämndsekreterarens skrivelse, daterat 2013-08-21. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 168 TN2012/0265 

Samrådsremiss: Detaljplan för Fagersand 1:2 m fl., Gullspångs 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av granskningshandlingen och har inga ytterligare synpunkter. 

Bakgrund 

Gullspångs kommun har upprättat ett reviderat förslag till ny detaljplan för Fagersand 1:2 
m.fl. Förslaget har varit föremål för samråd under tiden den 30 november 2012 till den 13 
januari 2013. På grund av omfattande revideringar har kommunen inbjudit till ett andra 
samråd. Planens syfte är att möjliggöra småhusbebyggelse på 22 tomter på fastigheten  
Fagersand 1:2. 
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av planen och har inga ytterli-
gare synpunkter. 

Underlag för beslut 

Samrådsremiss, detaljplan för Fagersand 1:2 m.fl. 
VA-avdelningens skrivelse daterad 2013-07-17. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 169 TN2013/0193 

Samrådsremiss: Detaljplan för Jubileumsteatern Karlsholme, Mari-
estads tätort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av detaljplanen och har inga ytterligare synpunkter. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-27 om samråd för rubricerad detaljplan 
vars syfte är att dels justera så att detaljplanen överensstämmer med befintlig verksamhet. 
Idag står Jubileumsteatern placerad på mark som enligt stadsplanen inte får bebyggas. Syftet 
är även att kunna bygga om och utöka jubileumsteatern med en gästbrygga och restaurang- 
samt konferensverksamhet. 
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av planen och har inga ytterli-
gare synpunkter. 

Underlag för beslut 

Samrådsremiss, detaljplan för Jubileumsteatern.  
VA-avdelningens skrivelse daterad 2013-07-04. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 27 
 2013-08-27  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 170 TN2013/0207 

Samrådsremiss: Detaljplan för del av Sundsören 1:1, Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av detaljplanen och VA-avdelningens skrivelse och 

överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-27 om att skicka rubricerat planförslag 
för samråd.  Planområdet finns redovisat i kommunens översiktsplan genom en fördjupning 
angående landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Planförslaget ligger inom område 5, 
Sundsören – Ekenäs. Inom nu aktuellt planområde föreslår LIS-planen en förtätning med i 
första hand åretrunthus. För denna del skapar den nya detaljplanen med föreslagna tomter 
och exploateringsgrad goda förutsättningar för åretruntboende. Den nya planen framhåller 
också att även fritidsboende är möjligt om så önskas eftersom detta främjar den övergri-
pande utbyggnaden. För brygghuset/Småbåtshamnen föreslår den nya planen att den out-
nyttjade byggrätten inom småbåtshamnen omfördelas till förmån för ytterligare förtätning 
med fler friluftsstugor på höjden öster om befintligt villaområde. 
 
Berörda avdelningar på tekniska förvaltningen har tagit del av planen. VA-avdelningen har i 
sitt yttrande meddelat att de inget har att erinra eftersom detaljplaneområdet inte ingår i det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.  VA-avdelningen vill dock lyfta 
följande: 

 Områdets karaktär och omfattning gör att det inte självklart faller utanför kommu-
nalt ansvar enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). För att undvika 
problematik som kan uppstå vid ett eventuellt senare övertagande av anläggningar 
för VA-försörjning önskas att kommunstyrelsen tydligt tar ställning i frågan. 

Underlag för beslut 

Samrådsremiss, detaljplan för del av Sundsören 1:1. 
VA-avdelningens skrivelse daterad 2013-08-20. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 28 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 171  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestads kommun, Ks § 116,  

2013-05-23. Tekniska nämndens förslag till projektöverenskommelse 

inom MTG-samarbetet. TN2012/0264 

2. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott, Uu § 69,  

2013-05-29. Motion om uppvärmning av Älgarås servicehus med intillig-

gande tolv hyreslägenheter. TN2012/0277 

3. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, Ks § 179,  

2013-06-12. Bikupans omlokalisering till Regnbågsskolan. TN2013/0176 

4. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun, Kf § 115, 

2013-06-17. Investeringsbudget 2014. TN2013/0111 

5. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 61,  

2013-06-17. Besvarande av motion om att undvika nedsläckning av gatu-

belysning på känsliga platser. TN2012/0276 

6. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau § 351, 2013-06-27. 

Avtal om brukarmedverkan vid skötsel av kommunens grönytor. 

TN2013/0194 

7. Underrättelse om granskning av detaljplan för Tjörnudden, Brommösund, 

Mariestads kommun. TN2013/0083.  

8. Lagakraftvunnen plan. Fördjupad översiktsplan för Mariestad. 

TN2012/0167.  

 

 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 172 TN2012/0233 

Kallelse till extra arbetsutskott den 2 september 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att kalla till ett extra sammanträde den 2 september kl. 13.00. 

Bakgrund 

Förslag till att kalla till extra sammanträde har lämnats för att bland annat behandla  
ekonomifrågor såsom uppföljning av prognos och delårsrapport. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tnau § 173  

Information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Revisionsbyrån KPMG:s rapport från utförda intervjuer av anställda på tekniska förvalt-
ningen 

Revisionsbyrån KPMG har fått i uppdrag att genomföra en övergripande analys avseende 
verksamheten vid Tekniska kontoret. Uppdragsgivare är kommunchef Lars Arvidsson. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström informerade om de iakttagelser som revisionsbyrån har 
redovisat i sin rapport samt kommande åtgärder. Iakttagelserna utgår från genomförda in-
tervjuer av anställda som kommunen valt ut. Intervjuerna genomfördes den 4 juni 2013. 
 
 ______________________________________________________  

 

Organisationsöversyn på VA-avdelningen 

 
Förvaltningschef Åke Lindström informerade om att en organisationsöversyn av VA-
avdelningen påbörjats.  
 
 ______________________________________________________  
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Tnau § 174 

Frågor 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Övergångsställe vid badhuset i Mariestad 

Till ledamot Evert Eklind (MAP) har medborgare vid flera tillfällen påpekat att övergångs-
stället vid badhuset i Mariestad är i mycket dåligt skick. Eklind önskar få svar från förvalt-
ningen när detta kommer att åtgärdas.  
 ______________________________________________________  

Rondell vid Hermansgårdsvägen i Mariestad 

Ledamot Evert Eklind (MAP) har mottagit önskemål från både polis, taxi med flera att det 
bör byggas en rondell vid Hermansgårdsvägen för att öka trafiksäkerheten i området.  
Förvaltningen kommer att lämna förslag till beslut. 
 
 ______________________________________________________  

 

Angående Hertig Karls Torg i Mariestad 

Näringsidkare i området kring Hertig Karls torg i Mariestad har varit i kontakt med ledamot 
Evert Eklind (MAP) och ställt frågan om det finns möjligt att klippa ner den häck som är 
planterad utmed Göteborgsvägen/Hertig Karls Torg. Förvaltningen överlämnar frågan till 
Utvecklingsenheten. 
 
 ______________________________________________________   

 

Skötseln av det offentliga rummet i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 

Arbetsutskottet vill ge gatu- och parkavdelningen en eloge för deras fantastiska arbete med 
planteringar och skötsel i sommar i samtliga tre kommuner i MTG-samarbetet. 
 
 ______________________________________________________  

Årsentreprenad 

Ledamot Gunnar Bohlin (M) informerar att frågor ställts vid Gullspångs kommunfullmäk-
tige den 26 augusti om tekniska förvaltningens användande av årsentreprenader. Frågan 
överlämnas till förvaltningen för en eventuell information i Gullspångs kommun. 
 
 ______________________________________________________  
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 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2013-08-27 
 
Anslagsdatum 2013-09-03 Anslag tas ner 2013-09-25 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


