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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 224     

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner den utsända dagordningen med följande ändringar. 
 
Följande ärenden har utgått från dagordningen: 
 

 Punkt 9. Förslag till val av ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott 

 Punkt 6.2, Gatuavdelningen. Information om pågående och planerade gatu- och 
parkprojekt för hela MTG 

 Punkt 7.3, Fastighetsavdelningen. Information om pågående och planerade gatu- 
och parkprojekt för hela MTG 

 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 225 TN2013/0276 

Sammanträdesdagar för Tekniska nämnden år 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att fastställa tekniska nämndens och dess arbetsutskotts 
sammanträdestider för år 2014 enligt förvaltningens förslag. 

Bakgrund 

Förvaltningen har lämnat följande förslag till dagar och tider för tekniska nämnden och dess 
arbetsutskotts sammanträden för år 2014: 
 
Tekniska nämnden    Tekniska nämndens arbetsutskott 
4 februari     23 januari 
4 mars       20 februari 
8 april      27 mars 
6 maj      24 april 
3 juni      22 maj 
9 september     28 augusti 
7 oktober     25 september 
4 november     23 oktober 
9 december     20 november 
 
Teknisk nämnd tisdagar kl. 17.00 och arbetsutskott torsdagar kl. 14.00 

Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag på sammanträdesdagar 2014, daterat 2013-10-02. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunledningskontoret i Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 226 TN2013/0085 

Tekniska nämndens ekonomi 2013 – Åtgärder till följd av prognos 3, 
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2013-09-10 att inte betala 1 100 tkr till VA-kollektivet under 
innevarande år och att införa en ”inköpsbroms” för samtliga avdelningar förutom Avfalls- 
och VA-avdelningen. Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att 
minska kostnaderna för gatubelysning, undersöka om något i driften kan överföras till inve-
stering och äska medel för åtgärder som gjorts för fritidsfastigheter. 
 
2013-10-08 beslutade tekniska nämnden att inte gå vidare med åtgärder för att minska kost-
naderna för gatubelysning för år 2013. Samtidigt återremitterades förslaget om att överföra 
del av beläggningsunderhållet från driftbudgeten till investeringsbudgeten till förvaltningen 
för ytterligare utredning.  
 
Förvaltningschef Åke Lindström informerar att han redovisat konsekvenserna av de beslut 
som nämnden tagit för Kommunstyrelsen.  
 
Vid nästkommande uppföljning av ekonomin, prognos 4 för tiden fram till och med sista 
oktober, redovisas en fullständig rapport av hur stort det beräknade underskottet kan 
komma att bli.   

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 227 TN2013/0255, TN2013/0087 

Information – gatubelysning i Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2013-10-08 att återremittera förslag om att minska gatubelys-
ningen till förvaltningen för att förankra planerna för arbetet med att styra gatu- och park-
belysning i Brottsförebyggande rådet, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet, enligt 
Kommunfullmäktiges beslut Kf § 61/2013.  
 
Gatuchef Matz Hasselbom informerar om gårdagens möte med Tillgänglighetsrådet där frå-
gan om gatubelysningen diskuterades.  
 
Idag kopplas belysningen på av ett skymningsrelä. Mellan kl. 21.00 – 22.00 släcks var tredje 
lampa ner. Kl. 22.00 - 05.00 släcks ytterligare en lampa ner. Kl. 06.00 tänds en lampa tills  
solen går upp. Det förslag som lämnats från förvaltningen innebär att endast en tredjedel av 
lamporna lyser från kl. 21.00 tills solen går upp. Förslaget undantar centrum. Det pågår ett 
arbete med att ta fram ett nytt styrsystem för att sköta detta.  
 
Vid mötet med Tillgänglighetsrådet framkom det att de anser att det redan nu är för mycket 
nedsläckt i tätorten och kransorterna.   
 
Gatuchef Matz Hasselbom kommer även att kontakta Brottsförebyggande rådet och  
Pensionärsrådet. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 

 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 228 TN2013/0109 

Information – förändringar i budget 2014, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Vid tekniska nämndens sammanträde 2013-10-08 återremitterades ärendet gällande förslag 
till åtgärder för att få budget i balans för gatu- och parkverksamheten år 2014 i avvaktan på 
majoritetspartiernas budgetförslag.  
 
Samtidigt gav nämnden förvaltningen i uppdrag att: 

 Tillsammans med kommunledningen utarbeta rutiner som säkerställer att hänsyn tas 
till förändrade kapitalkostnader i samband med budgetarbetet. 

 Utarbeta förslag på vilka fritidsfastigheter som kan avvecklas. Detta beslut är ett så 
kallat alternativt beslut. 

 
Tekniska nämnden beslutade också att överlämna frågan kring reinvesteringar i fastighets-
verksamheten och för gatu- och parkanläggningar till kommunen för ställningstagande. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström informerar om de förändringar som pågår i budgetarbetet.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 229 TN2021/0233 

Kallelse till extra sammanträde i arbetsutskottet med anledning av 
ekonomisk prognos 4. 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottet beslutar 

Arbetsutskottet beslutar att kalla arbetsutskottet till ett extra sammanträde den 5 november. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska överlämna ekonomisk prognos 4 vid månadsskiftet oktober novem-
ber till respektive kommunstyrelse. Ärendet ska beredas i tekniska nämndens arbetsutskott. 
 
Tekniska nämnden har sitt kommande sammanträde den 5 november. Förvaltningen före-
slår att prognos 4 redovisas vid ett extra arbetsutskott den 5 november, (innan tekniska 
nämndens sammanträde). Ärendet redovisas också på nämndens sammanträde. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom, Mariestads kommun 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom, Töreboda och Gullspångs kommuner 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 230 TN2013/0055 

Diskussionsärende – Tekniska nämndens mål 2014 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Tekniska nämnden beslutade 2013-05-14 att anta följande mål för år 2014: 
 

 Erbjuda tillräckligt antal gästplatser (båt och husbil) samt tillhandahålla god service. 

 Erbjuda tillräckligt antal fasta båtplatser samt tillhandahålla god service (avser Mari-
estads kommun). 

 Skötsel av gräsytor, sommarblommor, papperskorgar, lekplatser med mera samt 
städning i centrala delar i kommunen ska göras så att det upplevs som välvårdat. 

 Kommunens gång- och cykelvägar ska upplevas som säkra och trygga. 

 Kommunen ska minska energianvändningen med minst 1,5 % per år. 
 

Nämnderna ska varje år formulera fem mål som ska ha anknytning till ett eller flera fokus-
områden som ska bidra till förverkligandet av ”Vision 2030”. Arbetet ska ske i nära anslut-
ning till budgetarbetet för att säkerställa att det finns resurser att genomföra det man tänkt. 
 
Ärendet kommer att fortsätta att diskuteras vid tekniska nämndens decembersammanträde 
för att därefter tas upp för eventuella beslut på tekniska nämndens första sammanträde år 
2014. 

Underlag för beslut 

Skrivelsen ”Nämndsmål, Så här vill vår nämnd år 2014 bidra till Vision 2030, Tekniska 
nämnden”. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 231 TN2013/0222 

Motion om trafiksituationen vid Moholms skola, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att förvaltningens skrivelse gäller som förslag till åtgärder 
för trafiksituationen vid Moholms skola och att nämnden överlämnar den till fullmäktige 
som svar på motionen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda har 2013-08-21 remitterat motion om 
trafiksituationen vid Moholms skola till tekniska nämnden för utredning och yttrande. Svar 
ska inkomma senast 2013-11-21. 
 
Motionen har inkommit från Anne-Marie Lundin (M) och i motionen föreslås det att tek-
niska förvaltningen gör en översyn av trafiksituationen vid Moholms skola och att ett kost-
nads- och finansieringsförslag bifogas förslagen. 
 
Vid skolan och förskolan i Moholm kan tillfart ske från flera håll. Gång– och cykelbana 
saknas.  
 
Trafikingenjör Eva Berdenius berättar att vid de medborgardialoger som varit i Töreboda, 
Älgarås och Moholm har bland annat problemen med trafiksäkerheten inne i samhällen och 
kring skolorna tagits upp och diskuterats. 
 
Förvaltningen föreslår att en översyn av trafiksituationen i Moholms skola görs under 2014 
om medel för konsultinsatser tillskjuts.  
 
Förvaltningen ser samtidigt att det vore önskvärt att ett trafiksäkerhetsprogram för MTG-
kommunerna med tillhörande plan för att prioritera vilka trafiksäkerhetsåtgärder som ska 
utredas och genomföras tas fram. Förvaltningen har för avsikt att återkomma med förslag 
om ett sådant trafiksäkerhetsprogram. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 232 TN2013/0265 

Montering av taklift för multihandikappade elever vid Kilens grund-
särskola i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen i Töreboda att anslå 
300 000 kronor för montering av taklift för multihandikappade elever vid Kilens grund-
särskola. 

Bakgrund 

Magnus Arvidsson, rektor för område Kilen/Älgarås har i skrivelse, daterat 2013-10-07, an-
sökt om medel för taklift med tillhörande skensystem till särskolans lokaler. 
 
På grundsärskolan, Kilenskolan finns två multihandikappade elever som är i behov av en 
taklift. I dagsläget lyfter personalen eleverna för hand eller använder en äldre lift som är 
flyttbar på golvet. För att verksamheten ska fungera och för att eleverna ska ges möjlighet 
till fortsatt utveckling behövs taklift som är baserad på ett skensystem i taket som gör liften 
användbar i alla rum i grundsärskolan. 
 
Med anledning av Magnus Arvidssons skrivelse föreslår fastighetsavdelningen att nämnden 
överlämnar förslag om att anslå 300 000 kronor för montering av taklift vid Kilens grund-
särskola till Kommunstyrelsen. 

Underlag för beslut 

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Montering av taklift för multihandikappade elever vid  
Kilens grundsärskola i Töreboda”, daterat 2013-10-07 med bilaga från Magnus Arvidsson, 
rektor för område Kilen/Älgarås. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Magnus Arvidsson, Töreboda kommun f.k. 
Bo Theorén, fastighetschef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 233 TN2013/0173 

Information om förvaltningens skrivelse till Kommunstyrelsen angå-
ende medel för åtgärder vid Ekuddens utebad i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har 2013-10-14 överlämnat en skrivelse till Kommunstyrelsen med 
begäran om att anslå 100 000 kronor för akutreparation av rörsystem runt bassängerna. 
 
Eftersom bassängerna läcker vatten har rörsystemet filmats. Ett antal läckage har upptäckts. 
Dessa bör åtgärdas snarast möjligt och i samband med att bassängerna är tömda. En full-
ständig överblick av vad som måste göras kan avgöras först efter uppgrävning. 

Underlag för beslut 

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Åtgärder vid Ekuddens utebad”, daterat 2013-10-14. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 234 TN2013/0260 

Byte av inkommande rensgaller i Töreboda reningsverk 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att hos Kommunstyrelsen ansöka om medel för 

byte av inkommande rensgaller i Töreboda reningsverk till en investeringskostnad 

av 130 000 kr. 

Bakgrund 

Nuvarande galler är renoverat tidigare till en stor kostnad, ytterligare renoveringar 

är inte kostnadseffektiva.  

Vid ett haveri på rensgallret kommer alla grova partiklar in i sedimenterings-

bassängerna. Detta medför störningar i reningsprocessen.  

Ett haveri på rensgallret kommer också medföra ytterligare arbetsbörda på redan 

ansträngd driftpersonal. Grövre partiklar kommer att spolas ut i Fria ån. 

VA-avdelningen föreslår därför att ett nytt rensgaller installeras med mindre spalt 

mellan stavarna vilket åstadkommer en bättre grovrensning av inkommande av-

loppsvatten. Installationen bör genomföras snarast. 

För detta saknas det medel i investeringsbudgeteten för år 2013. Med anledning av 

detta föreslås det att medel med 130 000 kr tillskjuts. 

Underlag för beslut 

VA-avdelningens skrivelse ”Byte av inkommande rensgaller i Töreboda reningsverk”,  
daterat 2013-10-04. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 235 TN2012/0255 

Information om Sjöängen i Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har 2013-06-13 beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att skapa förut-
sättningar för att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp att även 
omfatta området Sjöängen m.fl. I detta ingick beslut om att överta befintlig VA-anläggning. 
 
Kommunstyrelsen hade 2013-05-23 antagit Utvecklingsenhetens, Tekniska förvaltningens 
och Miljö- och byggnadsförvaltningens framtagna riktlinjer för prövning av möjligheten att 
utöka kommunens verksamhetsområde för anslutning för vatten och/eller avloppsanlägg-
ningar. 
 
Förvaltningschef Åke Lindström informerar om det pågående arbetet med uppdraget och 
vad detta beslut kan innebära för VA-avdelningens fortsatta verksamhet.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 236  TN 

Information om utveckling av VA-verksamheten inom MTG-
samarbetet 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Förvaltningschef Åke Lindström informerar om arbetet med att se över arbetsledarorgani-
sationen inom VA-verksamheten. Avonova ledarsupport AB har deltagit i arbetet.  
 
Organisationsöversynen har bland annat behandlat vilka styrkor och brister som finns och 
olika steg för att utveckla organisationen. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 237 TN2013/0234 

Samrådsremiss: Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Hindsberg,  
Mariestads tätort 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och godkänner förvaltningens synpunkter på rubricerad 
samrådsremiss. 

Bakgrund 

Utvecklingsenheten har översänt samrådsremiss gällande detaljplan för del av Leksberg 
10:1, Hindsberg, Mariestads tätort till tekniska nämnden för samråd. Syftet med detaljplanen 
är att möjliggöra verksamheter i form av en eller fler restauranger samt en bränslestation. 
 
Synpunkter ska ha inkommit till Kommunstyrelsen 2013-10-11. Enligt överenskommelse 
med planarkitekten har tekniska nämnden fått dispens med att lämna in svar tills efter ar-
betsutskottets sammanträde idag.  
 
Tekniska förvaltningens Gatu- och VA-avdelning har tagit del av samrådshandlingen och 
lämnat sina synpunkter till Planarkitekt Maria Nilsson 2013-10-09. 
 
Förvaltningen har bland annat lämnat synpunkter avseende dagvattenavledning. De hänvi-
sar också till deras förslag på samrådet ”Program för detaljplan för nytt handelsområde 
Hindsberg”, daterat 2008-02-27, att ett möte avseende projektering av gaturummet, vatten 
och avlopp samt dagvattenhantering behövdes innan planen tas fram. Detta är fortfarande 
avdelningens önskemål. 

Underlag för beslut 

Samrådsremiss, Detaljplan för fel av Leksberg 10:1, Hindsberg, Mariestads tätort. 
Gatu- och VA-avdelningens skrivelse med synpunkter på rubricerad detaljplan, daterat 
2013-10-07, med bilaga från WSP Samhällsbyggnad i Örebros PM angående dagvattenled-
ning Hindsberg, Mariestad. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Carl-Henry Rask, VA-avdelningen 
Johan Bengtsson, Gatuavdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 238 TN2013/0108 

Diskussionsärende – Övergripande granskning av tekniska nämnden 
år 2013 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att kontakta revisorerna för att höra om det går 
att få förlängd svarstid för inlämnande av svar på rapporten ”Övergripande granskning. 
Tekniska nämnden år 2013”. 

Bakgrund 

Revisorerna har överlämnat rapporten ”Övergripande granskning. Tekniska nämnden 
2013” till nämnden med begäran om svar senast 2013-11-30. 
 
Syftet med granskningen har bland annat varit att bedöma om nämnden har skapat förut-
sättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god struktur och 
om det finns inbyggda kontroller i arbetet. Som utgångspunkt för granskningen har en enkät 
skickats till samtliga ledamöter i nämnden. 
 
Revisorerna skriver bland annat i sin rapport att de enligt enkätsvaren observerat att 
nämndsledamöterna är mycket osäkra på sitt uppdrag, sitt ansvar och sina mandat med an-
ledning av konstruktionen av en gemensam nämnd.  
 
För att svara på revisorernas synpunkter anser ledamöterna i arbetsutskottet att det möjlig-
görs tid för ledamöterna att tillsammans med personal från förvaltningen diskutera rappor-
ten för att därefter kunna besvara den.  
 
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att kontakta revisorerna för att höra om det 
finns möjligt att förlänga svarstiden till december månad.  

Underlag för beslut 

Revisorernas ”Övergripande granskning av Teknisk nämnd år 2013”. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Ingalill Lindblad, sekreterare Tekniska nämnden 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 239  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Protokoll från Kommunstyrelse i Töreboda kommun, Ks § 232, 2013-10-02. De-
lårsrapport med delårsbokslut och budget- och verksamhetsuppföljning till och med 
augusti månad. TN2013/0087 

2. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda kommun, Kf § 74, 2013-09-30. 
Förvärv av fastigheterna Töreboda Borret 1 och Töreboda Borret 18:3 och exploa-
tering för företagsmark på Töreboda Borreboda 18:1 m.fl. TN2013/0267 

3. Revisionsrapport avseende Mariestads kommuns fastighetsunderhåll. TN2013/0268 

4. Förvaltningens synpunkter ang. underrättelse granskning detaljplan för Jubileums-
teatern Karlsholme, Mariestads tätort. TN2013/0193. (Kommunledningskontorets 
granskningshandling finns tillgänglig på sammanträdet). 

 

 

 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 18 
 2013-10-22  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 240  

Frågor 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Frågor kring upphandling 

Ledamot Magnus Dimberg (M) har på arbetsutskottet den 24 september framfört önskemål 
om att förvaltningen undersöker möjligheten att skapa en e-post/mail-lista till leverantörer, 
entreprenörer som kommunen kan använda för att informera om nya upphandlingar. 
 
Mail-listan är tänkt att fungera på det sättet att leverantörer och entreprenörer själva medde-
lar att de är intresserade av denna tjänst. 
 
Förvaltningen har varit i kontakt med upphandlingsenheten som påminner om att samtliga 
av kommunens upphandlingar finns på kommunernas hemsida. Dessutom finns det privata 
företag som Wisma Tendsign, Opic med flera som tillhandahåller denna tjänst. På deras 
hemsidor kan man också söka upphandlingar, men om man önskar en form av bevakning 
på upphandlingar som rör sitt eget område tar dessa företag ut en kostnad för det. 
 
Upphandlingsenheten ser vissa nackdelar med att kommunen själva ska tillhandahålla en 
sådan bevakning med utskick på aktuella upphandlingar.   
 
Förvaltningen återkommer i frågan. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 19 
 2013-10-22  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2013-10-22 
 
Anslagsdatum 2013-10-29 Anslag tas ner 2013-11-20 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


