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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 42  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

 Förslag till att ändra slutredovisat investeringsprojekt 2409, Ishallen, till att ombud-
geteras till år 2013. 

 Information – Inbjudan till MTG Skaraborgs Styrgrupp. 

 Information – 4 timmars parkering på Gamla Torget i Mariestad. 

 Information - Parkering Mariestads Centrum. 
 

 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 43 TN2012/0131 

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

 __________________________________________________________________________________________________________________________   

Arbetsutskottets beslut 

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

Bakgrund 

I besparingspaketet (Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun) som 
antogs 2011-11-28, anges det att Tekniska förvaltningen ska öka intäkterna för båtplatser, 
torgplatser och parkeringsplatser med 900 000 kronor år 2013. 
 
Tekniska nämnden har i beslut Tn § 22, 2013-02-12, återremitterat ärendet till  
förvaltningen för ytterligare utredning av jämförelser med andra kommuners avgifter för 
båtplatser samt vad som ingår i avgiften. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott hade i beslut Tnau § 12, 2013-01-29 bland annat föreslagit 
nämnden att besluta om höjning av båtplatsavgifterna i Mariestad med 30 % per båtplats 
2013. 
 
I Mariestads hamn finns det 1000 båtplatser. Vid dagens sammanträde redovisade förvalt-
ningen nuvarande båtplatsavgifter och kommande avgifter vid en eventuell höjning. Samti-
digt redovisades var båtplatserna finns, storlek, vilken förtöjning platsen är utrustad med 
och övrig service som t.ex. om platser är utrustad med eluttag m.m. Dessutom redovisades 
en jämförelse av kostnader i förhållande till andra hamnar i Vänerområdet. Jämförelsen vi-
sar svårigheterna med att ta fram en rättvis kostnadsjämförelse eftersom båtplatsernas för-
töjning och service varierar och därmed också kostnaderna.  
 
Den föreslagna höjningen av båtplatsavgifter förväntas ge en intäkt med 600 000 kronor.  

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) vill tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut, Tnau § 12, 
2013-01-29, om höjning av båtplatsavgifterna med 30 % per båtplats 2013. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets  
tidigare förslag, Tnau § 12, 2013-01-29, om höjning av båtplatsavgifterna med 30 % per 
båtplats 2013. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Gemensamma besparingar 2013”, daterat 2012-12-02. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 43, fortsättning 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 44 TN2012/0131 

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

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

Bakgrund 

I besparingspaketet (Åtgärder för en långsiktig stark ekonomi i Mariestads kommun) som 
antogs 2011-11-28, anges det att Tekniska förvaltningen ska öka intäkterna för båtplatser, 
torgplatser och parkeringsplatser med 900 000 kronor år 2013. 
 
Tekniska nämnden har i beslut Tn § 22, 2013-02-12, återremitterat ärendet till  
förvaltningen för ytterligare utredning av jämförelser med andra kommuners avgifter för 
båtplatser samt vad som ingår i avgiften. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott hade i beslut Tnau § 12, 2013-01-29 bland annat föreslagit 
nämnden att föreslå kommunfullmäktige att höja parkeringsavgifterna i Mariestad från 10 
kronor till 12 kronor per timme, som kompensation för att kommuner numera betalar mer-
värdesskatt på parkeringsavgifter.  
 
Förvaltningen har beräknat att en höjning av parkeringsavgiften med 2 kronor per timme 
förväntas ge en intäkt på ca 300 000 kronor. Svensk Handel har vidtalats och meddelat att 
de inget har att erinra mot den föreslagna höjningen. 
 
Eftersom det varit en hel del problem med de gamla parkeringsautomaterna (de har vid  
flera tillfällen inte fungerat) förväntas införandet av nya automater bidra med ökade intäkter.  

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) föreslår att arbetsutskottet föreslår nämnden att ge förvalt-
ningen i uppdrag att det vid prognos 1 2013 görs en jämförelse av intäkterna av parkerings-
avgifterna fram till och med prognos 1 i förhållande till tidigare års intäkter. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt Evert Eklinds 
(MAP) förslag 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse ”Gemensamma besparingar 2013”, daterat 2012-12-02. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 45 TN2012/0268 

Förslag till yttrande över medborgarförslag om vilka uppgifter som 
ska finnas på kvitton vid hyra av torgplats, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att se över utform-
ningen av kvitton vid hyra av torgplatser inom MTG-samarbetet. 

 

 Återrapportering och genomförande av beslutet ska ske till nästkommande sam-
manträde i arbetsutskottet den 25 mars. 

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

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

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Conny Thåström, Apetorp 14, 545 90 Töreboda 
Eva Berdenius, trafikutredare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 46 TN2012/0276 

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

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att lämna följande remissvar på motion om att undvika 
nedsläckning av gatubelysning på känsliga platser i Töreboda till Kommunstyrelsens utveck-
lingsutskott: 
 

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

Bakgrund 

Centerpartiet i Töreboda kommun har lämnat in en gruppmotion till kommunfullmäktige i 
Töreboda om att undvika nedsläckning av gatubelysning på känsliga platser. 
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har i beslut Uu § 172, 2012-12-12 remitterat  
motionen till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 31 mars 2013. 
 
I motionen beskriver Centerpartiet att det känns otryggt i kommunen på grund av  
otillräcklig belysning. Idag är delar av gatu- och parkbelysningen nedsläckt av besparings-
skäl. Det föreslås att det ska investeras i teknik som ger bättre möjlighet att styra  
belysningen. 
 
Partiet föreslår att kommunfullmäktige får en redovisning av hur mycket pengar som kom-
munen sparar genom att släcka ned belysningen och att arbetet med att styra gatu- och 
parkbelysningen förankras i Brottsförebyggande Rådet, Pensionärsrådet och Tillgänglighets-
rådet. 
 
Förvaltningen beräknar att delvis nedsläckt belysning innebär en besparing med ca 300 000 
kr/år. Justeringar av vilka platser som ska belysas görs kontinuerligt för att skapa trygghet 
på utsatta platser.  

Underlag för beslut 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 46, fortsättning 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Uu § 172/2012, med bilagan, Centerpartiets motion 
om att undvika nedsläckning av gatubelysning på känsliga platser. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 47 TN2012/0277 

Motion om uppvärmning av Älgarås servicehus med intilliggande tolv 
hyreslägenheter 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande till tekniska nämndens 
sammanträde den 12 mars. 

Bakgrund 

Karl-Johan Gustafson (C) har lämnat in en motion om uppvärmning av Älgarås servicehus 
med intilliggande tolv hyreslägenheter till Kommunfullmäktige i Töreboda kommun. I  
motionen föreslås att kommunfullmäktige får en dagsaktuell redovisning av ett byte av upp-
värmningssystem av Älgarås servicehus med intilliggande tolv hyreslägenheter med bedöm-
ning av långsiktiga energipriser. 
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har i beslut Uu § 171, 2012-12-12 remitterat  
motionen till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 31 mars 2013. 
 
I motionen framförs det att Töreboda kommun har ett behov av att få ner investerings-
nivån till nivån för avskrivningar och att om det finns möjlighet att göra lönsamma 
 investeringar som sänker driftskostnaderna mer än vad kapitalkostnaderna ökar så bör  
dessa investeringar göras snarast.  
 
Fastighetschef Bo Theorén informerade att fastighetsavdelningen arbetar med att ta fram ett 
yttrande.  

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts beslut Uu § 171, 2012-12-12 med bilaga, Karl-Johan 
Gustafson(C) motion om uppvärmning av Älgarås servicehus med intilliggande tolv  
lägenheter. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Bo Thorén, fastighetschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 48 TN2013/0045 

Ny upphandling av ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola – 
Antagande av entreprenör 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Tekniska nämndens arbetsutskott antar MVB Backgården AB som to-

talentreprenör för ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola till en 

kostnad av 15 772 000 kronor exklusive moms. 

 Kostnaden för projektet täcks av befintligt investeringsanslag. 

Bakgrund 

På uppdrag av Kommunstyrelsen och tillsammans med verksamhetsföreträdare 

har byggnadsavdelningen utfört projektering och infordran av anbud för om-

byggnad av Marieholmsskolan till förskola med åtta nya avdelningar. 

Tekniska nämndens arbetsutskott antog 2012-06-12 Backgårdens bygg AB 

som totalentreprenör för ombyggnaden. 

Ombyggnaden påbörjades under hösten 2012. I januari 2013 fick kommunen 

meddelande om att Backgårdens bygg AB har gått i konkurs och att konkurs-

förvaltaren inte hade för avsikt att fullfölja entreprenadkontraktet med Marie-

stads kommun. 

Med anledning av detta har fastighetsavdelningen gjort en ny upphandling för 

att kunna färdigställa ombyggnationen. 

Efter anbudstidens utgång hade 4 anbud inkommit. Av dessa har det nybildade 

företaget MVB Backgården AB lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga  

anbudet. 

Kostnaden för projektet inklusive byggherrekostnader och oförutsett beräknar 

man ska täckas inom det ursprungliga investeringsanslaget med 28 miljoner 

kronor. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Ombyggnad av Marieholmsskolan till förskola – Antagande av 
entreprenör”, daterat 2013-02-20. 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Ulf Johansson, projektledare 
Bo Theorén, fastighetschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 49 TN2013/0039 
 TN2013/0042 

Förslag till att ändra slutredovisat investeringsprojekt gällande pro-
jekt 2409, Ishallen, till att ombudgeteras till 2013  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om ändring så att det slutredovisade 
investeringsprojektet 2409, gällande Ishallen i Mariestad, istället ombudgeteras till år 
2013.  

 

 Förslag till ombudgetering omfattar resterande belopp med 537 tkr. 
 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att installation av värmesystem i omklädnings-
delen genomförs med ca 200 tkr av de ombudgeterade 537 tkr. 

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning vid sammanträdet. 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 50 TN2012/0232 

Revisionsrapport – Övergripande granskning av Teknisk nämnd år 
2012 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden att besluta att lämna 

följande svar till revisorerna angående övergripande granskning av Teknisk nämnd 

år 2012. 

 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 samverkan och en bra dialog med de kommuner som ingår i Tekniska 

nämnden.  

Svar: Tekniska nämnden har initierat planerade regelbundna möten med 

Töreboda kommun och avser att göra det även med Gullspång och Marie-

stad. Tekniska förvaltningen deltar mer aktivt i möten i Töreboda och 

Gullspång. 

 Revisorerna ser allvarligt på att nämnden inom såväl fastighetsavdelningen 

som gatuavdelningen har begränsade medel till planerat underhåll.  

Svar: Tekniska nämnden har påtalat detta förhållande vid ett antal 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 

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. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 50, fortsättning 

Bakgrund 

Revisorerna har i en skrivelse daterad 2013-01-15 redovisat resultatet av den över-

gripande granskningen av Tekniska nämnden för år 2012. Revisorerna har begärt 

att Tekniska nämnden lämnar ett svar senast 2013-03-15. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
Förvaltningschefens skrivelse ”Svar till revisorerna angående övergripande granskning av 
Teknisk nämnd år 2012”, daterat 2013-02-26. Handlingen delades ut på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 51 TN2013/0018 

Revisionsrapport – Verkställighet av beslut Tekniska nämnden 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden att besluta att lämna 

följande svar till revisorerna angående verkställighet av beslut Tekniska nämnden 

år 2012. 

 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. 

Bakgrund 

Revisorerna har i en skrivelse daterad 2013-01-15 redovisat resultatet av gransk-

ningen av verkställighet av beslut Tekniska nämnden år 2012. Revisorernas be-

dömning är att beslut i huvudsak verkställs på det sätt som avses vid besluts-

tillfället.  

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

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 14 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 51, fortsättning 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
Förvaltningschefens skrivelse ”Svar till revisorerna angående verkställighet av beslut Tek-
niska nämnden år 2012”, daterat 2013-02-26. Handlingen delades ut på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 15 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 52 TN2012/0155 

Information - Mål för tekniska nämndens verksamhet år 2013 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har 2012-12-11 godkänt förvaltningens förslag till mål för tekniska 
nämndens verksamheter år 2013 med vissa förtydliganden. Målen har därefter skickats till 
respektive kommunstyrelse i Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun har i beslut Ksau § 19, 2013-01-17, 
återremitterat förslaget till mål till tekniska nämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott  
anser att målen inte uppfyller kommunens krav på mål enligt målstyrningsmodellen (Speci-
fika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta). 
 
Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspångs kommun har i skrivelse till tekniska nämnden 
översänt Gullspångs kommuns leveransåtaganden (mål). De anger att det är angeläget att 
dessa leveransåtaganden också inarbetas i tekniska nämndens mål 2013. 

Underlag för beslut 

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

Expedieras till: 
Åke Lindström, förvaltningschef 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 16 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 53 TN2013/0055 

Information – Tekniska nämndens mål år 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att färdigställa Tekniska nämndens mål för 2014 
till nästa arbetsutskott den 26 mars.  

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen arbetar med att lämna förslag till mål för tekniska nämnden år 2014. 
Förslag har tagits fram som redovisades vid dagens sammanträde. Med anledning av Gull-
spångs kommuns skrivelse gällande deras Leveransåtaganden återkommer förvaltningen 
med nytt förslag. 

Underlag för beslut 

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

Expedieras till: 
Åke Lindström, förvaltningschef 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 17 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 54 TN2012/0176 

Information/diskussionsärende – Utvärdering av MTG Teknik 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och beslutar att uppdra till nämnd-
sekreteraren att kalla till ett möte med representanter från kommunledningen i Gullspång 
och representanter från Tekniska nämnden och dess förvaltning. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Gullspång kommun har i Ks § 133, 2012-05-29, beslutat att tekniska 
nämnden utför en utvärdering av MTG Teknik från start till nuvarande datum. Frågan har 
uppkommit om att MTG Kommunal Tekniks verksamhet behöver redovisa sin verksamhet 
och investeringar till Kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström informerade att utvärdering genomförs genom möten 
mellan representanter från kommunledningen i Gullspång och representanter från Tekniska 
nämnden och dess förvaltning. Vid mötet ska en avstämning ske om vilken överenskom-
melse som gjordes i samband med att en gemensam teknisk nämnd bildades och hur vi 
uppfattar att arbetet fungerar idag. Det första mötet ska behandla frågor kring VA-
avdelningens verksamheter. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Ingalill Lindblad, nämndsekreterare 
Åke Lindström, förvaltningschef 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 55  

Information – Inför budget 2013 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 56  

Prioriteringar av investeringar 2013, Mariestad, Töreboda och  
Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström informerade att arbetet med att ta fram prioriteringar för 
samtliga verksamheter inom MTG-samarbetet pågår och att redovisning kommer att ske vid 
tekniska nämndens sammanträde den 12 mars. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 57 TN2011/0010 

Val av ledamot till Tekniska nämndens arbetsutskott 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att utse Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) till ledamot i 
Tekniska nämndens arbetsutskott för resterande del av mandatperioden. 

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 21 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 58 TN2012/0153 

Genomgång av pågående projekt 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger gatuchef Matz Hasselbom i uppdrag att redovisa tidplaner för följande 
underhållsåtgärder: 
 

 Vassröjning i Tidan och småbåtshamnarna. 

 Åtgärda fontänen i Stadsparken. 

 Åtgärda nedrivet staket vid Humlet. 

 Åtgärda ovaldellen enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 Åtgärda plantering vid badhuset. 

 Åtgärda planteringsytorna längs Hamngatan. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Mariestad har i beslut Ks § 218, 2012-11-22, beslutat att ge tekniska 
nämnden ett ekonomiskt tillskott med 600 tkr för att genomföra ovanstående underhålls-
åtgärder.  Samtidigt beslutades det att åtgärderna, så långt det är möjligt, ska genomföras 
under innevarande år. Samtliga åtgärder ska dock vara genomförda senast i maj år 2013. 

Behandling under sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) föreslår att arbetsutskottet ger gatuchef Matz Hasselbom i 
uppdrag att redovisa tidplaner för följande underhållsåtgärder;  
Vassröjning i Tidan och småbåtshamnarna, åtgärda fontänen i Stadsparken, åtgärda nedrivet 
staket vid Humlet, åtgärda ovaldellen enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsut-
skott, åtgärda plantering vid badhuset, åtgärda planteringsytorna längs Hamngatan. 
 
Ordförande Ulf Andersson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt Evert Eklinds 
(MAP) förslag. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 59  

Inbjudan 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun har lämnat förslag till MTG Skaraborgs Styrgrupp 
att bjuda in tekniska nämndens presidium till styrgruppens sammanträde den 27 mars 2013, 
för att diskutera hur man utvecklar målstyrningsarbetet för gemensamma nämnder. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Tekniska nämndens presidium 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 60 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun, 

Ksau § 21, 2013-01-17. Gestaltning av Stockholmsvägen, etapp 1. 

2. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott, Uu § 7, 2013-01-23. 

Information om förutsättningar för gatu- och parkavdelningens ekonomi. 

TN2012/0079 

3. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kom-

mun, Uu § 13, 2013-01-23. Information om Järpåsens-Pulsängens svar på 

utvecklingsutskottets beslut om ”gamla” bron över Tidan i Lagerfors. 

TN2012/0278.  

4. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun, 

Ksau § 41, 2013-01-24. Rivning av Vänershofshallen. TN2012/0275 

5. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun, 

Ksau § 63, 2013-02-01. Ansökan om bidrag från Mariestads konståknings-

klubb för att införskaffa/bygga en hoppsele. TN2013/0037 

6. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun, Kf § 27,  

2013-01-28. Avsägelse av politiska uppdrag. TN2010/0200 

7. Protokoll från Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun, Kf § 29,  

2013-01-28. Tekniska nämnden gemensam med Mariestad och Töreboda 

kommuner. TN2010/0200 

8. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda kommun, Ks § 22,  

2013-02-06. Synpunkter på en eventuell bolagisering av VA-verksamheten 

i MTG. TN2013/0048 

9. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda kommun, Ks § 36,  

2013-02-06. Information om tekniska verksamhetens mål för år 2013. 

10. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda kommun, Ks § 37,  

2013-02-06. Synpunkter på dokumentet ”Projektöverenskommelse”. 

TN2012/0264 

11. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda kommun, Ks § 39,  

2013-02-06. Svar på uppdrag om genomförandeplan för enkelt avhjälpta 

hinder. TN2012/0147 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 60, fortsättning 

12. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestads kommun, Ks § 21,  

2013-02-07. Förutsättningar för att använda avfallskvarnar för omhänder-

tagande av matavfall i Mariestads kommun.  

13. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestads kommun, Kf § 6,  

2013-01-28. Regler för kurser och konferenser för förtroendevalda. 

TN2013/0047. 

14. Protokoll från Kommunstyrelsen i Mariestads kommun, Ks § 19,  

2013-02-07. Gestaltning av Nya Torget i Mariestad. TN2012/0250 

15. Trafikverket ärendenummer TRV2012/2183, inkom 2013-02-18. Svar på 

hemställan från Gullspångs kommun om att vägen från väg 26/väg 200 till 

Vänerply AB och till hamnen i Otterbäcken tas över av staten. 

TN2013/0050 

 

 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 61  

Information – Fyra timmars parkering på Gamla Torget i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

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

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 62 TN2013/0056 

Information - Parkering i Mariestads centrum 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att göra en sammanställning av de förändringar 
som gjorts angående parkeringar i Mariestads centrum under år 2012. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström informerade om parkeringar i Mariestads centrum. För-
valtningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en sammanställning över de förändringar 
som gjorts angående parkeringar i Mariestads centrum under de senaste åren. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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 Sammanträdesdatum Sida 27 
 2013-02-26  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 
 
 

 

  



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2013-02-26 
 
Anslagsdatum 2013-03-01 Anslag tas ner 2013-03-25 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


