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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 26 

Godkännande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 27 TN 2014/56 

Yttrande - Uppföljning av åtgärdsplan gällande dricksvattenverksam-
heten i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden godkänner VA-avdelningens uppföljning av åtgärdsplan för dricks-
vattenverksamheten i Mariestad uppdaterad 2015-01-29. 

 
2. Tekniska nämnden överlämnar uppföljningen till kommunrevisorerna i Mariestad. 

Bakgrund 

I slutet på år 2013 genomfördes en revision, på uppdrag av kommunens revisorer, på 
dricksvattenverksamheten i Mariestad. Revisionsrapporten påvisade ett antal brister vilka 
tekniska nämnden tagit fram en åtgärdsplan för. 
Revisorerna såg positivt på den framtagna åtgärdsplanen och har begärt att nämnden in-
kommer med en uppföljning av åtgärdsplanen senast 27 februari 2015. 
Åtgärdsplanen är ett levande dokument och uppdateras löpande. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ”Uppföljning av åtgärdsplan gällande 
dricksvattenverksamheten i Mariestad”. 
 
Åtgärdsplan gällande dricksvattenverksamheten uppdaterad 2015-01-29. 
 
Skrivelse från revisorerna i Mariestad 2014-09-17. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Revisionen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 28 TN 2014/645  

Antagande av entreprenör för ombyggnad av Björkängens centralkök 
i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbud nr 3 (Stenmarks Bygg Skaraborg AB) till 
en kostnad av 6 246 000 kronor för ombyggnad av Björkängens Centralkök i Töreboda. 

 
2. Ovanstående genomförs under förutsättning att Kommunstyrelsen beslutar om igång-

sättning och att Kommunfullmäktige accepterar förslag om att omfördela medel i inne-
varande års investeringsbudget. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige gav 2014-02-28 Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en om-
byggnad av Björkängens Centralkök. Samtidigt fick ekonomiberedningen i uppgift att ta 
upp pengar till förslaget i 2015 års budget. 
 
Med anledning av detta har tekniska förvaltningen infordrat anbud för ombyggnaden. Om-
byggnaden sker för att kunna utföra en omfattande modernisering av såväl byggnad som 
utrustning samt för att knyta förpackningsdelen närmre kärnverksamheten och framgent 
avyttra förpackningsdelens befintliga lokaler. I förfrågningsunderlaget har det också begärts 
in pris på option som avser nytt ventilationsaggregat. 
 
Efter anbudstidens utgång har tre anbud inkommit som redovisas i bifogad sammanställ-
ning. I sammanställningen redovisas anbudspris och tillkommande pris för option. Av de 
inkomna anbuden har anbudsgivare nr 3 lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
med ett anbudspris på 6 264 000. 
 
Den föreslagna entreprenörens anbud ligger över nivån för de medel som avsatts för om-
byggnaden i investeringsbudgeten. Fastighetsavdelningen har i skrivelse till Kommunstyrel-
sen, daterat 2015-01-27 lämnat förslag om ombudgetering och omdisponering av investe-
ringsmedel för att kunna genomföra ombyggnaden.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och fastighetsförvaltare Jim Gus-
tavsson ” Ombyggnad av Björkängens Centralkök i Töreboda – Antagande av entreprenö-
rer”. 
 
Utvärdering av anbud. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 29 TN 2014/653  

Antagande av entreprenör för moduler till Björkängsskolan och Ki-
lenskolan i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Under förutsättning att kommunstyrelsen lämnar igångsättningstillstånd och anslår medel 
för leverans och montage av moduler till Björkängs- och Kilenskolan ger tekniska nämn-
dens arbetsutskott fastighetschefen i uppdrag att anta den entreprenör som lämnat det eko-
nomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har 2014-12-10 gett tekniska förvaltningen i uppdrag 
att ta in anbud på både nya och begagnade moduler och att skicka ut upphandlingsunderla-
gen så snart de är klara. 
 
Fastighetsavdelningen har infordrat anbud under januari månad 2015, med sista anbudsdag 
den 5 februari. Utvärdering av de inkomna anbuden har påbörjats.  
 
Med anledning av att tekniska nämnden saknar beslut om finansieringen av byggnaderna 
och att det är ett stort behov av att kunna påbörja arbetet med etableringen av dem, föreslår 
fastighetsavdelningen att nämnden ger fastighetschefen i uppdrag att anta den entreprenör 
som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet när Kommunstyrelsen beslutat om 
finansieringen av dessa. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och fastighetsförvaltare Jim Gus-
tavsson ” Leverans och montage av moduler till Björkängsskolan och Kilenskolan i Töre-
boda”. 
 
Utvärdering av anbud. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 30 TN 2014/629  

Antagande av entreprenör för VVS-arbeten inom Mariestad, Töre-
boda och Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

• Tekniska nämnden antar anbudsgivare nr 4 (Radiator VVS AB) för utförande av VVS-
tjänster i Mariestads och Törebodas kommuner. Avtalstiden är 2 år från och med att av-
tal tecknas, med möjlighet till förlängning i maximalt 24 månader. 

 
• Tekniska nämnden antar anbudsgivare nr 3 (Caverion Sverige AB) för utförande av 

VVS-tjänster i Gullspång och Hova. Avtalstiden är 2 år från och med att avtal tecknas, 
med möjlighet till förlängning i maximalt 24 månader. 

Bakgrund 

Fastighetsavdelning har infordrat anbud för ramavtal för VVS-arbete. Ramavtalet innebär 
beställning av VVS-arbeten för succesiva avrop till Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuners verksamheters löpande behov.  
 
Upphandlingen har genomförts med möjligheten för anbudsgivarna att kunna lämna anbud 
till en, två eller samtliga tre kommuner. Ramavtalet kan genom detta upprättas med en eller 
flera entreprenörer.  
 
Prövningen av anbudsgivarna har gjorts i två steg. I det första steget prövas anbudsgivarnas 
lämplighet genom att de uppfyller ställda krav på finansiell och ekonomisk styrka och har 
den tekniska och yrkesmässiga kapacitet och förmåga som verksamheten kräver för att ge-
nomföra uppdraget. De anbudsgivare som uppfyller kraven går vidare för utvärdering av 
timpriser och inställelsekostnad. Den anbudsgivare som sammanlagt har det lägsta priset per 
respektive ort har bedömts som det ekonomiskt mest fördelaktiga för varje specificerad ort.  
4 anbud har inkommit och redovisas i bifogad sammanställning. 
 
Avtalstiden för ramavtalet är 2 år från och med att avtal tecknas. Därefter finns möjlighet 
att förlänga avtalet vid två tillfällen, ett år i taget, med maximalt 24 månader. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och assistent Ingalill Lindblad ” 
Ramavtal VVS-tjänster - Antagande av entreprenör”. 
 
Utvärdering av anbud. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 31 TN 2015/60  

Information om projektet ”Nya hastigheter på kommunens enskilda 
vägar” – Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden noterar informationen och kommer att behandla frågan som ett beslut-
särende under våren 2015. 
 
Verksamhet teknik får i uppdrag att särskilt beskriva en anpassning av hastigheten på Rad-
byvägen till den hastighet som föreslår på Åsenvägen, d.v.s. 40 km/h. 

Bakgrund 

Kommunens enskilda vägar är oftast smala och krokiga grusvägar, oftast smala och krokiga 
grusvägar, utan belysning, utan trottoarer, och i avsaknad av gång- och cykelvägar. Dessa 
vägar är ofta barns skolvägar och bör därför prioriteras.  
 
Under många år har vägarna även haft problem med ”buskörning” och höga hastigheter. 
Av denna anledning har kommunens Lokala Trafiksäkerhetsråd erhållit många klagomål 
från boende utmed vägarna, och en önskan om lägre hastigheter. 
 
Det är svårt att anlägga hastighetsdämpande åtgärder på dessa sträckor på grund av vägarnas 
beskaffenhet. Enklast skapas därför en bättre trafikmiljö och ökad säkerhet för oskyddade 
trafikanter genom lägre hastighet. 
 
Berörda sträckor gällande förslag om ändrad hastighet är följande: 
 

 Radbyvägen, mellan gränsen för tättbebyggt område och Rödjanvägen, 40km/h. 

 Åsenvägen, mellan Rödjanvägen och gränsen för samfälld enskild, 60 km/h. 

 Hindsbergsvägen, mellan Sockenvägen och Karleby, 40 km/h. 

 Lugnåsvägen, mellan gränsen för tättbebyggt område och ut till E20, mellan gränsen för 
tättbebyggt område och ut till E20, dock begränsat till 40 km/h utmed bebyggelsen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och tf. gatuchef Johan Bengts-
son ”Information om projektet ”Nya hastigheter på kommunens enskilda vägar” - Mari-
estads kommun” 
 ______________________________________________________  

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 32 TN 2015/10 

Förslag till styrmått för trafiksäkerhet inom Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att komplettera vision 2030 
med följande styrmått under punkten 1.1.1: 
 

 Gatuavdelningen ska under 2015 ta fram en plan för åtgärder på relevanta GCM-
passager. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun har gett tekniska nämnden i uppdrag att ta fram 
ett styrmått som gäller trafiksäkerhet. Det noteras det finns behov av att ytterligare utreda 
och föreslå åtgärder vid s.k. GCM-passager. 
 
Det övergripande målet är att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna (gående, cyklis-
ter och mopedister). Arbetet inriktas under 2015 på att öka säkerheten på gång-, cykel- och 
mopedövergångar, s.k. GCM-passager. Åtgärder i anslutning till skolor och äldreboende 
prioriteras särskilt. Vissa enklare och akuta åtgärder kan genomföras omgående. Åtgärder-
nas effekter kan mätas genom att jämföra olycksstatistik före och efter åtgärderna. 
 
Kommunerna inom MTG arbetar med trafiksäkerhet främst genom åtgärder i trafikmiljön. 
Det som ligger till grund för åtgärder är statistik över olyckor, antal fordon på berörd väg 
samt hastighet. Snö, halka och belysning är faktorer som påverkar olycksstatistiken och bör 
därför beaktas särskilt. För det kommande trafiksäkerhetsarbetet behövs fler utredningar 
och underlag. 
Mariestads kommun och Töreboda kommun arbetar med trafiksäkerhetsfrågor via verk-
samhet teknik i Brottsförebyggande rådet (BRÅ), i vilket Mariestads kommuns Lokala Tra-
fiksäkerhetsråd (LOTS) numera ingår. I Gullspångs kommun tas dessa frågor upp i Folkhäl-
sorådet. 
 
Den internationella och nationella målsättningen innebär att varje enskild kommun har ett 
ansvar att medverka till att uppfylla uppsatta trafiksäkerhetsmål. Kommunen har ett ansvar 
dels i sin egenskap som väghållare och systemutformare och dels som huvudman för sina 
medborgare och deras hälsa. 
 
Trafiksäkerhet som generellt som en viktig egenskap i ett attraktivt centrum och något som 
kan som bidra till ett rikare centrumliv. Lusten att vistas i tätorternas centrala miljöer ökar 
då tryggheten blir större, trygghet som till en del påverkas av säkerhet. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 32 (forts.) TN 2015/10 

Underlag för beslutet 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Eva Berdenius och tf. gatuchef Johan Bengts-
son ”Förslag till styrmått för trafiksäkerhet inom Töreboda kommun”. 
 
Protokollsutdrag Töreboda kommun, KF § 150/2014. 
 ______________________________________________________  

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 33 TN 2014/604 

Yttrande – motion om att sätta upp laddningsstolpar för elbilar i Tö-
reboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ställer sig positiv till att en laddningsstolpe uppförs på parkeringsplatsen 
på torget i Töreboda. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kommun har mottagit en motion om att 
sätta upp laddningsstolpar för elbilar i Töreboda kommun. Tekniska nämnden har fått ta del 
av motionen för utredning och för att ge sitt yttrande i frågan. 
 
Tekniska nämnden arbetar för att skapa bra förutsättningar för att människor ska kunna 
resa med hållbara transporter. Under 2014 fick Mariestad sin första laddningsstolpe, ett 
samarbete mellan Mariestads kommun och Vänerenergi. Tekniska nämnden ställer sig posi-
tiva till att fler laddningsstolpar byggs för att möjliggöra för fler att hitta miljövänligare re-
sealternativ till sina vardagsresor. 
 
Gatuavdelningen har tittat på förutsättningarna för en laddningsstolpe i Töreboda och har 
kommit fram till att den bästa platsen är i den sydöstra delen av den befintliga parkerings-
platsen på torget. Det är en bra placering ur tillgänglighetsperspektiv samtidigt som ett el-
skåp finns i nära anslutning till denna plats. Denna placering är mest kostnadseffektiv då 
den kräver minst markarbeten och i det tänkta elskåpet finns redan ett elabonnemang. 
 
Kostnaden för laddningsstolpen i Mariestad hamnade på ca 30 000 kr och det är troligt att 
kostnaden i Töreboda skulle bli ungefär detsamma. I Mariestad stod gatuavdelningen för 
kostnaden för grävarbetet samt återställningen av stensättningen och Vänerenergi stod för 
inköp av laddningsstolpe, montering samt elkostnaden. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg, tf. gatuchef Johan Bengtsson, 
samhällsbyggnadchef Kristofer Svensson ” Yttrande på motion om att sätta upp laddnings-
stolpar för elbilar i Töreboda kommun” 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 34 TN 2013/102 

Förslag till ”Råd och regler för uteserveringar” och ”Råd och regler 
för trottoarpratare och fasadskyltar” 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelserna i Mariestad, Töreboda och Gullspång att 
anta dokumenten ”Råd och Regler för uteserveringar för Mariestad, Töreboda och Gull-
spång” samt ”Råd och Regler för trottoarpratare och fasadskyltar i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång”. 

Bakgrund 

För att använda allmän plats så som gator, trottoarer och torg krävs tillstånd från polisen. 
När polisen får in en ansökan skickas den till kommunen för remissyttrande. I sitt yttrande 
kan kommunen tillstyrka eller avstyrka tillståndet. Kommunen kan även ställa krav som in-
går i tillståndet, det kan handla om krav på tillgänglighet, städning osv. Kommunen tar ut en 
avgift enligt beslutad taxa för användning av allmän plats. 
 
Råd och regler gör att polisen kan övervaka och också delegera till kommunen att ta bort de 
anordningar som saknar tillstånd. Mariestads kommun har sedan tidigare regler är från 2000, 
Töreboda och Gullspång saknar dock råd och regler. 
 
Verksamhet Teknik har tillsammans med tillgänglighetssamordnaren och miljö- och bygg-
nadsförvaltningen uppdaterat råden och reglerna för uteserveringar, trottoarpratare samt 
fasadskyltar. Dessa har varit på remiss hos näringslivet i Mariestad som ställer sig positiva 
till dem. Töreboda och Gullspångs näringsliv har varit inbjudna. Framtagna råd och regler 
innebär att tillgängligheten ökar för de oskyddade trafikanterna samt att gaturummet hålls 
snyggt och enhetligt. Den reviderade handlingen stämmer bra överens med liknande doku-
ment ibland övriga kommuner. 
 
Vissa uteserveringar i Mariestad har under tidigare år getts tillstånd (trots att bygglov krävts) 
enligt föreslagna regler. Det har då i första hand handlat om att tillgängligheten inte har till-
godosetts på själva uteserveringen. Verksamhet Teknik avser därför att under 2015 kunna 
göra mindre avsteg från reglerna gällande tillgänglighet på uteserveringen efter tillgänglig-
hetssamordnarens godkännande. Avsteg från framkomlighet på gatan/trottoaren avses inte 
kunna förbises. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg och tf. gatuchef Johan Bengts-
son ” Råd och regler för uteserveringar och Råd och Regler för trottoarpratare och fasad-
skyltar” 
Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång 
Råd och Regler för trottoarpratare och fasadskyltar i Mariestad, Töreboda och Gullspång 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 34 (forts.) TN 2013/102 

 ______________________________________________________  

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 35 TN 2015/61 

Bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun 
2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs 
kommun år 2014. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i Gull-
spång kommun under år 2014. 
 
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 290 tkr. 
 
Den avgiftsfinansierade/skattefinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett över-
skott på 499 tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ”Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun 
2014” 
 
Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun 2014. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 36 TN 2015/64 

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2014 till 2015 Gull-
spångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 
 

 Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2014 till 2015 i Gullspångs 
kommun. 

 Överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och investe-
ringsbudget 2014 till 2015 i Gullspångs kommun. 
 
Under år 2014 var investeringsbudgeten 7 012 tkr och utfallet blev 4 774 tkr, vilket innebar 
en avvikelse på 2 238 tkr. Totalt föreslås 1 604 tkr ombudgeteras enligt följande fördelning 
per avdelning: 
 

 VA-avdelningen 523 tkr 

 Gatuavdelningen 905 tkr 

 Fastighetsavdelningen 176 tkr 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ” Ombudgeteringar av drift och investeringsbudget 2014 till 2015 Gull-
spångs kommun” 
 
Dokumentet Ombudgetering från 2014 till 2015 (drift). 
 
Dokumentet Ombudgetering från 2014 till 2015 (investeringar). 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonomienheten Gullspång) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 14 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 37 TN 2015/67 

Slutredovisning av investeringsprojekt i Gullspångs kommun år 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Gullspång kommun 
år 2014. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i Gullspång 
kommun år 2014. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhällbyggnadschef 
Kristofer Svensson ”Slutredovisning av investeringsprojekt Gullspångs kommun år 2014” 
 
Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2014. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 15 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 38 TN 2015/61 

Verksamhetsberättelse Gullspång – text till årsredovisning för tek-
niska nämnden år 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för Gullspång för år 2014. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för den tekniska verk-
samheten år 2014 i Gullspång kommun. 

Underlag för beslut 

Dokumentet Årsredovisning 2014 Gullspång. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 16 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 39 TN 2014/327 

Uppföljning av leveransåtagande Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden överlämnar uppföljningen av leveransåtagande för år 2014. 

Bakgrund 

Nämnden ska vid bokslutet redovisa en bedömning av om beslutade leveransåtagande har 
uppnåtts. 

Underlag för beslut 

Dokumentet Årsredovisning 2014 Gullspång. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 17 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 40 TN 2015/62 

Bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun 
2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda 
kommun år 2014. 

Bakgrund 

Verksamhet Teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i Töre-
boda kommun under år 2014. 
 
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 2 426 tkr. 
 
Den avgiftsfinansierade vatten- avloppsverksamheten redovisar ett överskott på 124 tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ” Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun 
2014”. 
 
Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun 2014. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 41 TN 2015/65 

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2014 till 2015 i Tö-
reboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 
 

 Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2014 till 2015 i Töreboda 
kommun 
 

 Överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och investe-
ringsbudget 2014 till 2015 i Töreboda kommun. 
 
Under år 2014 var investeringsbudgeten 41 737 tkr och utfallet blev 17 605 tkr, vilket inne-
bar en avvikelse på 24 132 tkr. Totalt föreslås 24 220 tkr ombudgeteras enligt följande för-
delning per avdelning: 
 

 VA-avdelningen 2989 tkr 

 Gatuavdelningen 2276 tkr 

 Fastighetsavdelningen 18 955 tkr 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ”Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2014 till 2015 Töre-
boda kommun”. 
 
Dokumentet Ombudgetering från 2014 till 2015 (drift). 
 
Dokumentet Ombudgetering från 2014 till 2015 (investeringar). 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Ekonomienheten Töreboda) 
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 42 TN 2015/68 

Slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda kommun år 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda kommun 
år 2014. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda 
kommun år 2014. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig Andersson och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ”Slutredovisning av investeringsprojekt Töreboda kommun år 2014”. 
 
Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2014. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 43 TN 2015/62 

Verksamhetsberättelse Töreboda – text till årsredovisning för Tek-
niska nämnden år 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för Töreboda för år 2014. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för den tekniska verk-
samheten år 2014 i Töreboda kommun. 

Underlag för beslut 

Dokumentet Årsredovisning 2014 Töreboda. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 21 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 44 TN 2015/63 

Bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun 
2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Mariestads 
kommun år 2014. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt det ekonomiska bokslutet för verksamheten i Mari-
estads kommun under år 2014. 
 
Den ordinarie skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 954 tkr. För hela 
den skattefinansierade verksamheten redovisas dock ett totalt underskott på 1 229 tkr, men 
då ingår återställning av förskolorna Granaten och Svampen för en nettokostnad av 2 183 
tkr. 
 
Den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett överskott på 76 tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ”Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun 
2014” 
 
Dokumentet Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun 2014. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 22 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 45 TN 2015/66 

Ombudgetering av drift och investeringsbudget 2014 till 2015 Mari-
estads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att: 
 

 Begära att nettounderskottet (-2 138 tkr) för återställningskostnaderna avseende Grana-
tens och Svampens förskolor inte överförs till kommande år. 
 

 Begära att ombudgetera 850 tkr för att finansiera säsongsanställda 2015. Efter avräkning 
av ovanstående återställningskostnader visar tekniska nämndens skattefinansierade verk-
samhet ett överskott på 954 tkr. 

 

 Överskottet på den taxefinansierade VA-verksamheten (+76 tkr) regleras mot fond en-
ligt antaget regelverk. 

 

 Godkänna förslaget till ombudgetering av investeringsbudget 2014 till 2015 i Mariestads 
kommun. 

 

 Överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av drift- och investe-
ringsbudget 2014 till 2015 i Mariestads kommun. 
 
Under år 2014 hade gatuavdelningen fyra säsongsanställda för att under sommar-säsongen 
förstärka den ordinarie parkverksamheten. Under året har antal skötsel-områden ökat p.g.a. 
omgestaltning av flertalet områden. 
 
Under år 2015 är målsättningen att återigen anställa fyra säsongsarbetare, för att förstärka 
dels den ordinarie parkverksamheten, men också för skötseln av de om-gestaltade områ-
dena. 
 
Säsongsarbetarna är dock inte finansierade och att göra detta inom befintlig verk-samhets 
budget innebär att annan verksamhet måste göra motsvarande neddragning. 
 
Med anledning av detta föreslås att verksamhet teknik får ombudgetera 850 tkr av överskot-
tet från den ordinarie skattefinansierade verksamheten till år 2015. 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 23 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 45 (forts) TN 2015/66 

Under år 2014 var investeringsbudgeten 100 456 tkr och utfallet blev 88 694 tkr, vilket in-
nebar en avvikelse på 11 762 tkr. Totalt föreslås 7 395 tkr ombudgeteras enligt följande för-
delning per avdelning: 
 

 VA-avdelningen 5 913 tkr 

 Kart- och mätavdelningen 189 tkr 

 Gatuavdelningen 5 338 tkr 

 Fastighetsavdelningen 4 675 tkr 

 Städavdelningen 0 tkr 

 Exploateringsverksamheten -8 720 tkr 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ”Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2014 till 2015 Mari-
estads kommun” 
 
Dokumentet Ombudgetering från 2014 till 2015 (drift). 
 
Dokumentet Ombudgetering från 2014 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Ekonomienheten Mariestad) 
(Ekonom Elisabeth Westberg) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 24 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 46 TN 2015/69 

Slutredovisning av investeringsprojekt Mariestads kommun år 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads kommun 
år 2014. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads 
kommun år 2014. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ”Slutredovisning av investeringsprojekt Mariestads kommun år 2014”. 
 
Dokumentet Slutredovisade investeringsprojekt 2014. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 25 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 47 TN 2015/63 

Verksamhetsberättelse Mariestad – text till årsredovisning för tek-
niska nämnden år 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för Mariestad för år 2014. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för den tekniska verk-
samheten år 2014 i Mariestads kommun. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ”Verksamhetsberättelse Mariestad – text till årsredovisning för Tekniska 
nämnden år 2014” 
 
Dokumentet Verksamhetsberättelse Mariestad– text till årsredovisning för Tekniska nämn-
den år 2014. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 26 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 48 TN 2013/55 

Uppföljning av tekniska nämndens mål för år 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden överlämnar uppföljningen av nämndens mål för år 2014. 

Bakgrund 

Nämnden ska vid bokslutet redovisa en bedömning av om beslutade mål har uppnåtts. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och samhällsbyggnadschef 
Kristofer Svensson ”Uppföljning av tekniska nämndens mål för år 2014” 
 
Dokumentet Uppföljning av Tekniska nämndens mål år 2014. 
 ______________________________________________________ ’ 

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Kvalitetschef Maria Torp) 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 27 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 Tnau § 49 TN 2014/247 

Uppföljning av internkontrollplan 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen år 2014. 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har gjort en uppföljning av internkontrollplanen för år 2014. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg, ekonom Cathrin Hurtig Anders-
son och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ”Uppföljning av internkontrollplan 
2014” 
 
Kontrollrapport angående ekonomiskt ansvar 
Kontrollrapport angående avtalstrohet 
Kontrollrapport angående rätt moms 
Kontrollrapport angående fakturor betalas i tid 
Kontrollrapport angående bisysslor 
Kontrollrapport angående körjournaler 
Kontrollrapport angående verkställighet 
Kontrollrapport angående betydande ekonomisk avvikelse i investeringsprojekt  
Kontrollrapport angående projektöverenskommelser 
Kontrollrapport angående bra dricksvatten 
Kontrollrapport angående bortledning dagvatten 
Kontrollrapport angående psykosocial arbetsmiljö 
Kontrollrapport angående mutor och bestickning 
 

 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 
Controller Håcan Lundqvist 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 28 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 50 TN 2013/312 

Val av ledamot och ersättare till folkhälsorådet i Töreboda mandatpe-
rioden 2015 – 2018 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden väljer följande ledamöter att representera tekniska nämnden i Folkhälso-
rådet: 
 
Ulf Andersson (S), ordinarie  Sven Olsson (C), ersättare 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska för mandatperioden 2015 – 2018 välja en ledamot och en ersättare 
som representerar tekniska nämnden i Töreboda kommuns folkhälsoråd. 

Underlag för beslut 

Beslut Ks Töreboda § 305/2013. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
(Folkhälsorådet Töreboda) 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 29 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 51 TN 2014/294 

Yttrande: Granskning av detaljplan för camping norr Järneberg 6:1 
m.fl. Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar följande yttrande: 
 
1. Plankartan saknar uppgifter om referenssystem i plan och höjd samt saknar även upp-

gifter om grundkartans ursprung. 
 
2. Under rubriken ”Dagvatten”: 

 
Ändring av text i stycket ”Där lokalt omhändertagande inte är möjligt” 
 
Där den geotekniska undersökningen visar att så är möjligt, ska dagvatten omhändertas 
lokalt inom fastigheten. I andra hand ska dagvatten fördröjas och avledas trögt till 
kommunens anläggning. Maximalflöde vid förbindelsepunkten anges av huvudmannen. 
 
Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med överkant vall vid förbindelsepunkt. 
 
För att minska uppkomsten av dagvatten ska eftersträvas att så små ytor som möjligt 
hårdgörs. 
 

3. Komplettering av text under rubriken ”Dagvatten” 
 
Genom området finns ett markavvattningsföretag, Töreboda dagvattenföretag av år 
1991, som bildades för att förhindra översvämningar i Töreboda tätorts nordöstra delar. 
Detta markavvattningsföretag passerar Göta kanal genom en dykarledning. Denna 
dykarledning bedömdes ha för liten kapacitet för tillrinningsområdet och de tillkom-
mande hårdgjorda ytorna i tätorten, vilket föranledde översvämningsproblemen före 
bildandet av markavvattningsföretaget. 
 
Företaget är konsturerat med bland annat öppna diken som är dimensionerade för att 
magasinera ett dagvattenflöde beräknat på högsta högvattennivå med 50 års återkomst-
tid och med en momentan flödestopp av 25 % (hhq50 år + 25%) 
 
Som en del av markavvattningsföretaget finns en konstruerad vall med en angiven höjd 
+92,45 (RH2000). Denna vall ska förhindra att vatten tränger söderut och in till tätorten 
vid nederbörd som är större än den dimensionerade nederbördsmängden. Det är av 
högsta vikt att dessa anläggningar får vara orörda för att minimera översvämningsrisken 
i området samt i delar av tätorten. 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 30 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 51 (forts.) TN 2014/294 

4. Komplettering av detaljplankartan:  
 
Detaljplanens grundkarta behöver kompletteras med vall och i text angiven vallhöjd.  
 
Texten behöver ändras till: 
 
 Byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämning till 
överkant vall (+92,45). Generell gäller att ingen byggnad av permanent karaktär får 
grundläggas under denna nivå (underkant oskyddad grundsula/plint) utan särskild åt-
gärd. 
 
Dagvatten ska omhändertas lokalt eller fördröjas och vid behov renas inom respektive 
fastighet före anslutning till kommunens anläggning. 

Underlag för beslut 

Remiss - Detaljplan för camping Järneberg 6:1 m.fl., granskning. 
 
Yttrande från va-avdelningen  
 
Yttrande från kart- och mätavdelningen 
  
Yttrande från gatuavdelningen 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ”Töreboda kom-
mun: Granskning av detaljplan för camping norr Järneberg 6:1 m.fl.” 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 31 
 2015-02-10  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 52 TN 2015/27 

Yttrande – granskning av planprogram för Larsbo 4 m.fl. Töreboda 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar följande yttrande: 
 
1. Under rubriken TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, Dagvatten sid 13, kompletteras 

texten med:  
 
Dagvatten ska fördröjas och avledas trögt till kommunens anläggning. Maxflöde vid 
förbindelsepunkt anges av huvudmannen. Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med 
markhöjd vid förbindelsepunkt. Vid behov ska dagvatten från t.ex. trafikplatser, parke-
ringsytor och andra nedsmutsade hårdgjorda ytor renas innan det släpps ut i kommu-
nens anläggning.  
För att minska uppkomsten av dagvatten ska eftersträvas att så små ytor som möjligt 
hårdgörs. 
 

2. Under rubriken TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGER, Tekniska infrastruktur sidan 13, 
ersätts första stycket med:  
 
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och spillvatten.  
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt ledningsnät. 

Underlag för beslut 

Remiss - Planprogram för Larsbo 4 m.fl., granskning  
 
Yttrande från va-avdelningen  
 
Yttrande från gatuavdelningen 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofers Svensson ” Töreboda kom-
mun – planprogram för Larsbo 4 m.fl. granskning”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 53 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna: 
 
1. Från allmänna utskottet i Gullspång om prioritering av investeringar för tekniska nämn-

den år 2015 i Gullspång. 
Dnr TN 2014/17 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau 54 

Information/diskussion om tekniska nämndens delegationsordning 
arbetsmiljö 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen 

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde den 27 januari lyfte ledamot Anna Mossberg (M) frå-
gan gällande tekniska nämndens arbetsmiljöansvar utifrån delegationsordningen. 
 

Underlag för beslut 

Muntlig information/diskussion på sammanträdet. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 55 

Aktuell information/frågor 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Forum för kommunikation mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska nämn-
dens presidium 

Tekniska nämndens presidium är inbjudna till kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad 
den 25 mars som ett första steg i ett forum för kommunikation mellan arbetsutskottet och 
tekniska nämnden. 
 ______________________________________________________  

 

Budgetdag i Mariestad  

Tekniska nämndens presidium är inbjudna till budgetdag i Mariestad den 22 april. 
 ______________________________________________________  

 

Rapport från MTG styrgrupp 

Ordförande och samhällsbyggnadschefen närvarade den 6 februari vid MTG styrgrupp. 
Under mötet diskuterades bland annat dialogmöten i respektive kommun med representan-
ter från nämnden och verksamheten, revisionsrapporter samt samverkansavtalet. Ett beslut 
som fattades var att kommuncheferna fick i uppdrag att se över och revidera samverkansav-
talet. 
 
 ______________________________________________________  

 

Fråga gällande LED-lampor 

Anna Mossberg ställer frågan gällande utbyte av befintliga gatulampor till LED-lampor. 
Samhällsbyggnadschefen besvarar frågan att verksamheten arbetar med projektet i samråd 
med Vänerenergi. 
 ______________________________________________________  

 
 
 
 
 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-02-10 
 
Anslagsdatum 2015-02-16 Anslag tas ner 2015-03-10 
 
Förvaringsplats för protokollet  Verksamhet teknik 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


